
Verslag van de ledenvergadering op 7 februari 2009 te Willemstad 
  
  
1. Opening 
De voorzitter Ottie Thiers opent de vergadering en heet de 38 aanwezigen van harte 
welkom. De bestuursleden Hans van den Eeden en Cecile van Eijden ontbreken 
helaas wegens ziekte. Bericht van verhindering is ontvangen van L. Doomernik, J. 
Franken, F. van den Heuvel, R. v.d. Heijden J.W. Hobbelen en M. Moens. 
De voorzitter gaat in op belangrijke ontwikkelingen die er gaande zijn bij Erfgoed 
Brabant, voorheen BRG. Deze zijn voor ons erg belangrijk omdat we nauw 
samenwerken met Erfgoed Brabant. De fusies tussen de provinciale steunfuncties 
zijn rond. Er wordt nu nieuw beleid ontwikkeld en dat heeft onder andere voor de 
publicaties gevolgen. De provincie heeft als opdracht mee gegeven dat vooral een 
breed publiek bereikt moet worden. Dat betekent dat het Noordbrabants Historisch 
Jaarboek dat werd uitgegeven door de BRG daar waarschijnlijk weg gaat omdat 
dat niet op een breed publiek gericht is. Daar zullen andere oplossingen voor 
gevonden gaan worden. Het jaarboek van 2008 waarvoor onze leden door middel 
van de contributie al betaald hebben, komt er aan en zal in maart worden 
toegestuurd. Omdat er zo snel geen nieuwe oplossing gevonden kon worden, zal 
het jaarboek 2009 nog uitgegeven worden door Erfgoed Brabant. Voorlopig 
verandert er dus even niets, maar dat gaat wel gebeuren. Voor het Noordbrabants 
Historisch Nieuwsblad verandert er ook veel omdat het de bedoeling is dat het 
Nieuwsblad en tijdschrift Brabants Heem zullen opgaan in een nieuw 
Erfgoedtijdschrift. Hoe dat dat er uit gaat zien is nog niet bekend. Dat moet ook dit 
jaar vorm krijgen. Daarom zal het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad dit jaar 
nog in de oude vorm verschijnen. We hebben altijd een deal gehad met de BRG dat 
wij als HVB betaalden voor het jaarboek voor onze leden, zodat dat uitgegeven kon 
worden en in ruil daarvoor het Nieuwsblad erbij kregen, dat we overigens 
gedeeltelijk zelf vulden. Hier komt dus verandering in, maar dit jaar blijft alles nog 
bij het oude. 
  
2. Verslag ledenvergadering van 23 februari 2008 
Het verslag wordt vastgesteld onder dank aan de notulist. 
  
3. Jaarverslag 2008 van de secretaris 
ad. 5. regel 1: Erfgoedbrabant moet zijn Erfgoed Brabant. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
  
4. Financieel verslag 2008 en begroting 2009 
De penningmeester geeft toelichting op de cijfers. Wat opvalt is de post ‘inkoop 
jaarboek’, die een zeer ongunstig resultaat veroorzaakt. Het zijn de kosten van twee 
jaarboeken die al zijn verschenen. De rekening van het jaarboek 2005-2006 is pas 
in 2008 binnengekomen, maar daarvoor is in het voorgaande jaar een bedrag 
gereserveerd. In principe is de situatie dus niet anders dan in voorgaande jaren. Er 
zal naar worden gestreefd om een en ander in de toekomst duidelijker te boeken.   



Er is nu een post ‘kosten website’ bijgekomen, omdat er nu een extern bedrijf voor 
is ingehuurd. Zij verzorgen de technische kant. Het bestuur is nog niet tevreden 
over de inhoud. Gezocht wordt naar assistentie bij de invulling.   
Op de vorige ledenvergadering is afgesproken dat de activiteiten kostendekkend 
zouden zijn. Dat is nog niet gelukt, maar het streven is om dit jaar de activiteiten 
winstgevend te laten zijn. Met name de introducés zullen meer moeten gaan 
betalen. 
Met de contributiebetaling gaat het veel beter. Tien procent van de leden heeft de 
contributie voor 2008 nog niet betaald, wat een aanzienlijke verbetering is ten 
opzichte van eerdere jaren. 
Met het oog op de komende ontwikkelingen met betrekking tot nieuwsblad en 
jaarboek is besloten om de contributie dit jaar nog niet te verhogen. Op grond van 
de nieuwe situatie zal volgend jaar een contributievoorstel worden gedaan.    
  
5. Verslag kascontrolecommissie 
Klaasje Douma meldt namens de kascommissie dat de gepresenteerde cijfers juist 
zijn. De manier van administreren kan misschien wat overzichtelijker maar 
inhoudelijk is alles prima in orde. 
De voorzitter dankt de commissie voor hun goede werk. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 
  
6. Benoeming kascommissie 
Tot leden van de kascommissie worden benoemd Klaasje Douma, Frans Kense en 
Cees de Wit. Reservelid wordt J. Bakkum. 
  
7. Bestuurssamenstelling 
Brenda Cijffers en Arie van de Ven treden af. Brenda Cijffers is herkiesbaar en het 
bestuur stelt voor om haar te herbenoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Arie van de Ven is reglementair niet herkiesbaar. Omdat er geen geschikte 
opvolger is gevonden en de aanwezigheid van Arie in het bestuur erg op prijs wordt 
gesteld, stelt het bestuur voor om Arie van de Ven voor nog een jaar te benoemen. 
Ook hiermee gaat de vergadering akkoord. 
  
8. Huishoudelijk reglement 
Tot nu toe had de vereniging geen huishoudelijk reglement. Maar een aantal zaken 
is niet goed via de statuten te regelen, zoals vergoeding van gemaakte kosten. 
Vandaar dat het bestuur dit huishoudelijk reglement voorstelt. 
De vergadering gaat akkoord. 
  
9. Jaarprogramma 
De voorzitter licht een aantal voorstellen toe en vraagt om suggesties. 
Het blijkt dat dertien jaar geleden Oudenbosch al bezocht is. 
Uit de vergadering komt het voorstel om aandacht te besteden aan vierhonderd jaar 
Twaalfjarig Bestand. Misschien kunnen we daar een studiedag aan wijden. 
  



10. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Voor het verzendklaar maken van de post aan de leden kan het bestuur altijd een 
beroep doen op de dames Meijers. Dat neemt de secretaris veel werk uit handen. Zij 
dankt hen daarvoor hartelijk en overhandigt een bloemetje.  
  
  
februari 2009 
Greet Kürten 
 


