
VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE HISTORISCHE 
VERENIGING BRABANT OP 23 FEBRUARI 2008 TE BAARLE 
NASSAU 

  

  

1. Opening 

Voorzitter Theo Cuijpers opent de vergadering en heet de 54 
aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van de heer A. van Kessel. 

De voorzitter stelt vast dat het goed gaat met de vereniging. Er 
zijn het afgelopen jaar meer leden bij gekomen dan er zijn 
vertrokken. Maar er dient wel bij te worden vermeld dat een 
aantal leden wordt geroyeerd wegens niet betalen van de 
contributie. Dus per saldo zal het ledental niet zijn gegroeid. 

Vorig jaar is de voorzitter gevraagd om nog een jaar aan te 
blijven in verband met de ontwikkelingen bij het Erfgoedhuis. Als 
vereniging hebben wij een belangrijke relatie met de BRG, de 
steuninstelling van de Provincie die zich bezig houdt met de 
geschiedbeoefening in Brabant. We hebben de volgende 
afspraken met de BRG. Wij geven samen het Noordbrabants 
Historisch Nieuwsblad uit. De kosten van het maken en 
verspreiden van dit blad worden helemaal gedragen door de BRG. 
Wij moeten zorgen dat er een redactie is die voor de inhoud 
zorgt. Wij hebben ons verplicht om voor al onze leden een 
exemplaar van het Noordbrabants Historisch Jaarboek af te 
nemen. Het jaarboek van 2007 verschijnt binnenkort. De 
Provincie vond dat er te veel provinciale steuninstellingen waren 
en dat die steuninstellingen samengevoegd moesten worden tot 
één steuninstelling voor de complete erfgoedsector. Die zou dan 
Erfgoedbrabant gaan heten en wat ons betreft de rol overnemen 
van de BRG. Het idee was, dat als er een brede erfgoedinstelling 
kwam, het goed zou zijn als er een breed erfgoedblad zou komen. 
Het bestuur van de HVB zag geen probleem in het opgaan van het 
Nieuwsblad in een breder blad. Het bredere blad zou dan ook 
Brabants Heem moeten incorporeren, maar het zou meer moeten 
worden dan een optelsom van  deze twee bladen. Er zijn 
gesprekken geweest tussen de betrokken partijen die een beetje 



moeizaam verliepen en toen de fusie er almaar niet kwam, zijn de 
gesprekken voorlopig verzand. Het ziet er nu naar uit dat de fusie 
er medio 2008 zal komen. 

Vooruitlopend op agendapunt 7 meldt de voorzitter dat hij nu gaat 
vertrekken maar dat het bestuur Ottie Thiers bereid heeft 
gevonden om tot het bestuur toe te treden. Zij is bekend bij veel 
leden omdat zij eerder al secretaris is geweest en zij kent ook de 
verhoudingen op BRG-niveau. Het bestuur is voornemens om haar 
te vragen voorzitter te worden. Hij heeft er vertrouwen in dat de 
vereniging met Ottie een goede toekomst tegemoet gaat. 

  

2. Verslag ledenvergadering van 10 februari 2007 

Het verslag wordt vastgesteld onder dank aan de notulist. 

  

3. Jaarverslag 2007 van de secretaris 

ad. 3. i.p.v Neoclassicisme lees Neogotiek. 

ad. 5. Geopperd wordt om aan de gedeputeerde van Cultuur te 
laten weten dat de HVB graag wil meedenken over een brede 
organisatie van het erfgoed en dat wij al nagedacht hebben over 
een andere formule voor de bladen. 

Gevraagd naar het up-to-date houden van de website, meldt Hans 
van den Eeden dat hieraan wordt gewerkt. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

  

4. Financieel verslag 2007 en begroting 2008 

De penningmeester licht de cijfers toe. 

Met de contributie-inning gaat het beter. Over 2006 hebben 
uiteindelijk 8 mensen niet betaald en die zijn met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2008 geroyeerd. Over 2007 hebben tot nu 



toe 21 leden nog niet betaald. Voor 2008 hebben alle leden het 
verzoek gekregen om per automatische incasso te betalen. 

Het spaargeld is intussen op een rentemeerrekening gezet, die 
meer rente oplevert, maar pas in juni uitbetaalt. 

Verzocht wordt om ook cijfers van voorgaande jaren te 
verstrekken om beter inzicht te krijgen. De penningmeester zal 
deze volgend jaar op verzoek verstrekken. 

  

5. Verslag kascontrolecommissie 

De cijfers kloppen. De eerder voorgestelde maatregelen ter 
verbetering zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De commissie merkt op 
dat de verzending van brieven meer per e-mail zou moeten 
kunnen, maar dat is op dit moment nog te onbetrouwbaar. 
Aandacht wordt gevraagd voor het scherper begroten van de 
activiteiten en excursies, zodat deze beter kostendekkend zijn. De 
voorzitter licht toe dat er naar gestreefd wordt om de prijs voor 
de leden zo laag mogelijk te houden. Maar als er dan minder 
aanmeldingen zijn dan verwacht, moet er wel eens iets bij. 

De commissie stelt voor de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

  

6. Benoeming kascommissie 

Tot leden van de kascommissie worden benoemd Klaasje Douma 
en C.L. de Wit. Reservelid wordt Frans Kense. 

  

7. Bestuurssamenstelling 

Voorgesteld wordt om Ottie Thiers als nieuw bestuurslid te kiezen. 
Zij stelt zich voor aan de vergadering: zij heeft al een aantal jaren 
als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur. Daarom kan zij 
voor continuïteit in het bestuur zorgen. Ze is redactielid van het 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad en doet verder als historica 
in een eigen onderneming historisch onderzoek en redactiewerk. 



Met applaus gaat de vergadering akkoord met de benoeming van 
Ottie tot bestuurslid. 

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld, zodat de 
vergadering ook akkoord gaat met de herbenoeming van Hans 
van den Eeden en Cecile van Eijden.    

  

8. Jaarprogramma 2008 

- de excursie naar Luik met de bus op 31 mei 2008 wordt in een 
historisch Brabants kader geplaatst, onder leiding van Arnoud-Jan 
Bijsterveld. 

- september excursie naar de protestantse gebieden van Brabant. 
De datum ligt nog niet vast. Opgemerkt wordt dat er met data in 
het kader van het jaar van het religieus erfgoed rekening moet 
worden gehouden. 

- 4 oktober naar Tilburg, naar de Oude Dijk, naar het klooster van 
de Zusters van Liefde. Er worden lezingen gegeven over onderwijs 
in Brabant 

- december een studiemiddag, onderwerp is nog niet bekend. 

  

9. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Peter Benders dankt de scheidende voorzitter Theo Cuijpers en de 
vergadering stemt in met een hartelijk applaus. 

  

februari 2007 

Greet Kürten 

 


