
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE 

HISTORISCHE VERENIGING BRABANT OP 10 FEBRUARI 

2007 TE RAVENSTEIN  

  

1. Opening 

In verband met het recente overlijden van de echtgenote van de 
voorzitter wordt de vergadering geopend door Arie van de Ven. 
Hij geeft meteen daarna het woord aan Peter Benders die de taak 
van dagvoorzitter op zich neemt. 

Bericht van verhindering hebben gestuurd Rien van der Heijden, 
Trees Sponselee, Alexander van Kessel, Ria Tips en Jette Janssen-
Beij. Wegens ziekte hebben zich afgemeld Frank Meijneke en 
Louis Doomernik. 

  

2. Verslag 18 februari 2006 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt met dank aan de 
notulist vastgesteld. 

  

3. Jaarverslag 2006 

Nadat het verslag punt voor punt is doorgenomen en er geen 
inhoudelijke opmerkingen zijn, wordt ook dit verslag 
goedgekeurd. 

  

4. Financieel verslag 

De penningmeester geeft toelichting op de cijfers. Gebleken is dat 
een schrikbarend aantal leden de contributie voor 2006 nog niet 
heeft betaald. Enkelen hebben zelfs voor 2005 nog niet betaald. 
Dat is zorgelijk en in strijd met de traditie. De vergadering is 
verontwaardigd over het feit dat de wanbetalers toch het jaarboek 
hebben ontvangen. Het bestuur zal zich op de situatie beraden. 



  

5. Verslag kascommissie 

Henk van den Boomgaard doet verslag van de bevindingen van de 
kascommissie. Ook de kascontrolecommissie spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de achterstallige contributiebetaling. Ze 
stellen enkele mogelijkheden ter verbetering voor: 

1. het sneller sturen van herinneringen bij niet op tijd betalen 

2. invoeren van een automatische incassoregeling 

3. geen jaarboek verstrekken aan leden die op een bepaald 
tijdstip nog niet hebben betaald 

4. in het huishoudelijk reglement opnemen dat lidmaatschap bij 
niet betalen na een bepaalde tijd vervalt 

De kascommissie vindt dat er te weinig rente over het kapitaal 
wordt verkregen. Voorstel is een iets actiever beleid ten aanzien 
van rente-opbrengst te voeren. 

Na het uiten van deze bekommernissen meldt de heer Van den 
Boomgaard dat ze de hele administratie van de penningmeester 
in goede orde hebben gevonden en de ledenvergadering willen 
voorstellen de penningmeester te dechargeren. De vergadering is 
akkoord. 

Uit de vergadering komen nog enkele voorstellen. Het bestuur zal 
zich beraden over de te nemen stappen en de leden daarvan op 
de hoogte stellen. 

  

6. Benoeming kascommissie 

Tot leden van de kascommissie worden benoemd C.L. de Wit en 
Henk van den Boomgaard. Reservelid wordt Klaasje Douma. 

  

7. Bestuurssamenstelling 



In verband met de ontwikkelingen m.b.t. het Erfgoedhuis dat er 
per 1 juli 2007 gaat komen en de samenvoeging van het 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad met Brabants Heem tot één 
nieuw nieuwsblad denkt het bestuur dat het beter is om te 
wachten met het zoeken naar een nieuwe voorzitter. Het profiel 
van de nieuwe voorzitter hangt namelijk af van de uitkomst van 
deze ontwikkelingen. Omdat Theo Cuijpers het beste is ingevoerd 
in de materie heeft het bestuur in december besloten de 
vergadering te vragen akkoord te gaan met de verlenging van zijn 
voorzitterschap met een jaar. 

De vergadering wordt ook gevraagd akkoord te gaan met de 
benoeming van de kandidaat bestuursleden Peter Benders en 
Greet Kürten tot bestuurslid. Met beide voorstellen gaat de 
vergadering akkoord. 

Met een warm applaus wordt Ré van Hest bedankt voor zijn inzet 
gedurende de zes jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur. 

  

  

8. Jaarprogramma 2007 

- De studiemiddag op 20 april zal plaatsvinden in de Citadel in ’s-
Hertogenbosch 

- de excursie op 9 juni zal naar Asten gaan, naar het 
Natuurmuseum en het Klokkenmuseum 

- 1 september naar Leuven. In juni zal dit geregeld zijn. 
Voorgesteld wordt om met eigen vervoer te gaan vanwege de 
kosten. Nadere gegevens hierover volgen nog. 

- de studiedag in november is nog niet verder ingevuld. In maart 
wordt daarover vergaderd. 

  

9. Rondvraag en sluiting 

Tijdens de rondvraag wordt afscheid genomen van het aftredend 
bestuurslid Ré van Hest. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet 



voor de vereniging en hoopt in de toekomst nog een beroep te 
kunnen doen op zijn expertise. Het bestuur zal nog op een later 
tijdstip afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden. 

Ten aanzien van de excursie naar de Peel wordt erop 
geattendeerd dat er vijf jaar geleden ook al een excursie naar de 
Peel is geweest. Hierop wordt geantwoord dat de insteek deze 
keer verschillend is: vorige keer was het puur de natuur, deze 
keer is het onderwerp breder en de plaats is anders. 

  

De dagvoorzitter sluit de vergadering. 

  

februari 2007 

Greet Kürten 

 


