Verslag van de ledenvergadering van de Historische Vereniging
Brabant 18 februari 2006 Geertruidenberg

1. Opening: De voorzitter meldt dat de volgende leden een
bericht van verhindering hebben gestuurd: Ottie Thiers, Rien van
den Brand, Riet Marien, Brenda Rovers, Jette Jansen, Hans van
Eeden, Trees Sponselee, Rien van de Heijden, Arie van de Ven,
Ria Tips.
De voorzitter geeft een korte uiteenzetting over de mogelijke
gevolgen die het opgaan van de BRG in een te vormen
Erfgoedhuis per 1 januari 2007 kan hebben. Hij verwijst hierbij
met name naar de gevolgen die dat kan hebben voor het NHN. Hij
heeft hierover gesprekken gehad, samen met bestuurslid Arie van
de Ven, met vertegenwoordigers van het bestuur van Brabants
Heem en Jan van Oudheusden, de directeur van de BRG.
De HVB heeft in deze gesprekken voorgesteld een werkgroep te
benoemen met vertegenwoordigers van de HVB, BRG en Brabants
Heem, die zou moeten gaan onderzoeken hoe de situatie volgend
jaar zou kunnen worden, uitgaande van de doelstelling zoveel
mogelijk mensen met informatie over het erfgoed in de provincie
te bereiken, rekening houdend met de belangen van BH, HVB en
de BRG/ Erfgoedhuis. Deze werkgroep zou met een voorstel
moeten komen m.b.t. de bladen met ingang van 1 januari 2007.
In overleg met de vertegenwoordigers van Brabants Heem is
onderzocht hoe groot de overlap is in de abonneebestanden van
NHN en het blad Brabants Heem. Deze bedraagt slechts 38. De
voorzitter legt uit dat het nu beter is in te zetten op de hierboven
vermelde werkgroep, dan te proberen door een actie abonnees te
winnen voor de beide bladen.
2. Inhoudelijk verslagen: het verslag van de vergadering van de
ledenvergadering van 2005 en het jaarverslag over 2005 worden
zonder inhoudelijke opmerkingen goedgekeurd, met dankzegging
aan de secretaris.
3. Financieel verslag: Scheidend penningmeester Simon Dickens
geeft een toelichting op de cijfers en legt uit dat het grote batig
saldo wordt veroorzaakt door het niet verschijnen van het
Noordbrabants Historisch Jaarboek in 2005. Over 2005 en 2006

zal een gecombineerd jaarboek verschijnen in het voorjaar van
2006. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Zij heeft de
financiële administratie in orde bevonden. Tot leden van de
kascontrolecommissie voor 2006 worden benoemd: Dhr. Henk
van den Boomgaard, Mevr. Hetty van Stappershoef-van Hest. Als
reserve treedt op: Dhr. C.L. de Wit.

4. Planning 2006: de voorzitter geeft een kort overzicht van de
plannen voor activiteiten over 2006:
-

In november (waarschijnlijk de 11de) wordt er in
Eindhoven in het historisch museum een studiedag
gehouden over living history.

-

In april zal er een natuurwandeling zijn in de
Biesbosch..

-

In juni zal er een excursie georganiseerd worden naar
Antwerpen met als thema Art Deco, art nouveau, jugendstil.

-

In september brengen we een bezoek aan het Museum
voor Religieuze kunst in Uden, waar momenteel een grote
collecties middeleeuwse beelden van de Meester van
Coudewater te bezichtigen zijn. Deze zijn door het
Rijksmuseum voor de duur van de verbouwing uitgeleend.

De leden worden op de hoogte gehouden van de voortgang van
de organisatie van deze activiteiten.

5. Bestuursmutaties: Penningmeester Simon Dickens treedt af en
is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor de goede
zorgen die hij heeft gehad voor de financiën en de precisie
waarmee hij zijn werk heeft gedaan. Brenda Rovers, die in 2005
al in het bestuur heeft meegedraaid als aspirant-bestuurslid wordt
door de vergadering bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Zij zal
het penningmeesterschap van Simon gaan overnemen. In
verband met het feit dat volgend jaar drie niet-herkiesbare
bestuursleden zullen aftreden en door het feit dat bestuurskracht
gewenst is vanwege de bijzondere omstandigheden, stelt de
voorzitter voor het bestuur uit te breiden met drie kandidaat-

bestuursleden. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het gaat
om mevrouw Greet Kürten, de heren Peter Benders en Leslie
Groenestijn. De eerste twee die aanwezig zijn stellen zich kort
aan de vergadering voor. De voorzitter doet dat voor dhr.
Groenestijn.

6. Mededelingen: er zijn geen mededelingen

7. Rondvraag: er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

8. Sluiting

