Verslag van de ledenvergadering op zaterdag 3 maart 2012 te Tilburg
1.

Opening

Na enkele huishoudelijke mededelingen opent de voorzitter de vergadering. Het is de 27e te
jaarvergadering van onze vereniging en de opkomst ligt evenals vorige jaren rond de 10%.
2.

Verslag van de ledenvergadering van 19 februari 2011

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Jaarverslag 2011 en Verslag Kascontrolecommissie 2011

Het jaarverslag ziet er anders uit dan de afgelopen jaren. Meer nadruk is gelegd op de
activiteiten gedurende het afgelopen jaar en op diegenen die er bij betrokken zijn geweest.
Jaap Bakkum doet verslag namens de kascontrolecommissie. Het was een vreugde om bij het
verslag de jaarrekening er bij te zien zodat duidelijk werd wat de activiteiten waren geweest
en wat ze hadden gekost. Ze hebben de administratie gecontroleerd en perfect in orde
bevonden. De balans is ook perfect. Daarin is te zien dat het verenigingskapitaal is gegroeid.
De begroting is ook prima in orde. De commissie stelt de vergadering dan ook voor om de
jaarstukken vast te stellen en de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons bestuurslid Arie van de Ven. Arie
heeft zich vele jaren voor de vereniging ingespannen. Tot ons verdriet is hij in juli 2011
overleden. Onze herinneringen aan Arie zijn blijvend.
Ten aanzien van de Communicatie kan gemeld worden dat 30% van de leden heeft gereageerd
op het verzoek om zijn e-mail adres kenbaar te maken. Die gegevens worden door Erfgoed
Brabant verwerkt, zodat we in de nabije toekomst nieuws en informatie via de mail kunnen
versturen. Aan onze leden wordt ook geadviseerd om een abonnement te nemen op de
Nieuwsbrief van Erfgoed Brabant. Alle activiteiten in Brabant op het gebied van erfgoed
worden daarin vermeld.
LinkedIn is een belangrijk medium om contact te hebben met leden zowel als met niet-leden.
Het aantal volgers op dit moment is 28. Vooral de jongere generatie wordt via LinkedIn
bereikt.
Klaasje Douma merkt ten aanzien van de cijfers nog op dat het duidelijker zou zijn als de
incidentele en de structurele exploitatieresultaten apart opgevoerd zouden worden.

Naar aanleiding van de vraag over de terugloop van het ledental kan gezegd worden dat dat
inderdaad vooral te maken heeft met de hoge leeftijd van de betrokkenen.
In het item over de Dag van de Brabantse Volkscultuur is een zin weggevallen. Dit zal
worden gecorrigeerd.
De vergadering stemt in met het concept-Jaarverslag.
4.

Jaarprogramma en begroting 2012

Dit jaar hebben onze activiteiten een duidelijk thema. Ottie Thiers licht het thema en de
plannen toe. Er is een beroep gedaan op het talent in onze vereniging. Dit heeft een aantal
interessante thema’s opgeleverd. Het bestuur heeft gekozen voor het thema Het beeld van de
Brabander in film. Daarnaast vinden er activiteiten plaats in samenwerking met ZHC, de
leerstoel Cultuur in Brabant, Brabants Heem en het Nederlands Centrum voor de
Volkscultuur. De data en bijzonderheden zijn te vinden op de website.
In de begroting is voorzien dat de contributie verhoogd wordt van € 27,50 naar € 32,50.
Arnoud-Jan Bijsterveld memoreert nog even dat de leden voor dit bedrag het Noordbrabants
Historisch Jaarboek en het tijdschrift In Brabant krijgen. Ook benadrukt hij het belang van
ledenaanwas en samenwerking binnen het erfgoedveld om voldoende draagvlak te hebben.
De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging.
5.

Bestuurssamenstelling

Om in de ontstane vacatures te voorzien stelt het bestuur Francien van den Heuvel en Peter
Thoben voor. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6.

Benoeming kascontrolecommissie

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jaap Bakkum en Kees de Wit. Hans van
den Eeden blijft reservelid.
7.

Vooruitblik op het jaarprogramma 2013 en de samenstelling van de
programmacommissie

De brainstormcommissie heeft een aantal interessante thema’s opgeleverd. Een aantal
daarvan zijn gekoppeld aan een jaartal, zoals bv. de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
in 2014 of 2018. Een ander thema is Emigratie, Immigratie en Remigratie, een thema dat op
veel manieren ingevuld kan worden. Voor dit thema heeft het bestuur gekozen voor 2013. We
hebben het afgelopen jaar geleerd dat we er niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. We zijn
dus nu naarstig op zoek naar mensen die het leuk vinden om de leuke dingen van de
vereniging mee te helpen organiseren. We hebben al enkele leden die dat wel zouden willen,
zoals Cees van Beukering, Jos Swanenberg, Jeroen van den Eijnden. Uit de vergadering meldt
zich niemand om deel te nemen aan een programmacommissie. De voorzitter roept op om er
nog eens over na te denken. Er zijn verschillende deskundigen waar een beroep op kan

worden gedaan bij de invulling van het thema. Besloten wordt om de leden hierover nog een
keer te benaderen in de brief over de contributie die binnenkort uitgaat.
Arnoud-Jan Bijsterveld meldt dat er contacten zijn met Heemkunde Vlaanderen over
samenwerking rond het thema Eerste Wereldoorlog. Tegenover subsidiënten Gemeente en
Provincie is het belangrijk om te kunnen laten zien dat we ook internationaal samenwerken.
8.

Rondvraag

Er wordt een opmerking gemaakt over de drankjes en de hapjes bij de presentatie van het
Jaarboek. Die zouden de reductie van de portokosten weer teniet doen. De voorzitter
antwoordt dat dat ene kopje koffie uit de kas moet kunnen, maar dat in principe alles wat
gegeten en gedronken wordt door de leden zelf betaald wordt.
9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor het middagprogramma.

