heemkundekring
de Heerlijckheijd Nispen

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HEEMKUNDEKRING DE
HEERLIJCKHEIJD NISPEN.
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

Donderdag 20 februari 2020
Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 4709 AN Nispen
4 leden van het bestuur en 13 leden
-

1. Opening en vaststellen agenda.
De aanwezigen worden verwelkomt met koffie/thee en een appelflap erbij. Voor aanvang van de
algemene ledenvergadering worden er dia’s vertoond van de activiteiten in 2019.
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
Secretaris I. Aerden en penningmeester K. Schrauwen stellen voor om alle agendapunten zonder
pauze te bespreken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslagen.
De verslagen worden doorgenomen door secretaris I. Aerden.
a. Verslag algemene ledenvergadering 2019.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Jaarverslag 2019.
Dhr. C. Uijtdewilligen merkt op dat hij het jammer vindt dat de uitreiking
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Rekening en verantwoording over 2019.
Penningmeester K. Schrauwen licht de balans en verlies- en winstrekening toe. Het eigen vermogen
van de heemkundekring bedraagt € 10.513. De verlies- en winstrekening toont een negatief saldo van
€ 516. Dat bedrag is afgeboekt van de reserve onderhoud materialen. Het bedrag aan contributie was
minder dan begroot. Naar verwachting zal het aantal betalende leden volgend jaar verder dalen. De
excursie naar Brugge heeft extra geld gekost. De activiteiten rond 75 jaar bevrijding zijn geheel
bekostigd met subsidies. De abonnementskosten van de Brabant Cloud zijn te hoog om die op langere
termijn nog op te kunnen blijven brengen.
Dhr. R. Konings doet namens de Commissie Rekening en Verantwoording verslag van de bevindingen
van de kascontrole die door hem samen met mevr. G. Aerden en mevr. J. Cleiren-Verbocht heeft
uitgevoerd. De commissie trof de boekhouding in goede orde aan. Hij stelt namens de Commissie
Rekening en Verantwoording voor om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid.
4. Benoemen Commissie Rekening en Verantwoording over 2019.
Mevr. J. Cleiren-Verbocht is aftredend. Dhr. A. van Meir wordt benoemd als nieuw lid van de
commissie.

5. Vaststellen begroting 2020.
De begroting toont een tekort. Penningmeester K. Schrauwen merkt op dat de contributie vanaf 2021
verhoogd zal moeten worden om de vereniging financieel gezond te houden. De vergadering keurt de
voorgestelde begroting goed.
6. Bestuursverkiezingen.
Mevr. L. Gommeren-van Eekelen is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat er zich geen
tegenkandidaten hebben gemeld, wordt zij bij acclamatie wordt herkozen.
Dhr. K. Schrauwen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hij heeft negen jaar deel uitgemaakt
van het bestuur in de functie van penningmeester-ledenadministrateur. Daarnaast was hij betrokken bij
de organisatie van de ledenactiviteiten. Als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden voor de
vereniging ontvangt hij uit handen van de voorzitter een cadeaubon, een fles wijn en bloemen.
Dhr. K. Schrauwen bedankt de aanwezigen voor het getoonde vertrouwen en de prettige
samenwerking. Hij zal de administratie blijven verzorgen tot er een opvolger gevonden is.
7. Stand van zaken met betrekking tot onderzoek samenwerking met heemkundekringen
van Roosendaal en Wouw.
De voorzitter deelt mee dat de heemkundekringen van Wouw en Nispen in mei 2019 de
heemkundekring van Roosendaal benaderd hebben om in gesprek te gaan. Onder andere vanwege de
verhuizing van de Roosendaalse kring naar het nieuwe onderkomen in Bovendonk is men pas op 7
december bij elkaar gekomen. Er is toen gesproken over de problemen waar de kringen mee te maken
hebben en hoe samenwerking een bijdrage kan leveren aan oplossingen. Op korte termijn zal een
vervolgbijeenkomst gepland worden waar ook dhr. Otte Strouken van Brabants heem bij aanwezig zal
zijn.
Dhr. A. van Hees vraagt of de drie heemkundekringen dezelfde visie hebben. De voorzitter antwoordt
dat dit het geval is. Iedereen staat positief tegenover samenwerking.
Dhr. C. Uijtdewilligen merkt op dat hij zich nog weinig voor kan stellen bij de toekomstige
samenwekingsvorm. Dhr. K. Schrauwen antwoordt dat het een vergelijkbare organisatiestructuur is als
bij de Sint Norbertusparochie die parochiekernen heeft met vrij veel autonomie.
Dhr. C. Uijtdewilligen wil weten hoe de communicatie gaat verlopen. Neemt het bestuur zelfstandig een
besluit of is ook inspraak voor de leden.
Dhr. A. van Hees merkt op dat atletiekvereniging THOR met afdelingen werkt met ieder een eigen
bestuur en een eigen budget.
8. Vaststellen activiteitenprogramma 2020.
De excursie naar Geertruidenberg en de Biesbosch staat gepland op 24 mei, maar dan is er ook een
voorstelling in het Openluchttheater. De ledenvergadering is van mening dat deze twee evenementen
elkaar niet beconcurreren. De inloopochtenden in het ErfgoedCentrum zijn op 4 april en 3 oktober. Het
thema van de Open Monumentendag is Leermonumenten. Tijdens de braderie op 30 augustus zal er
ook een rommelmarkt zijn. Op 20 september staat er een fietstocht op de agenda.
Het programma wordt goedgekeurd door de vergadering.
9. Eventuele mededelingen.
De voorzitter vertelt over de stand van zaken met betrekking tot het project zandpaden van de
Brabantse Hoeders. Het project beoogt de nog bestaande zandpaden in beeld te brengen, ze onder de
aandacht te brengen bijvoorbeeld via wandeltochten en verdwenen paden te herstellen. Er is een
inventarisatie gemaakt van de zandpaden rond Nispen. Omdat het soms twijfelachtig is in hoeverre de
paden nog tot ons werkgebied behoren, wordt de informatie ook gedeeld met andere heemkundige
organisaties.
Pagina 2 van 3

10. Rondvraag en sluiting.
De heer A. van Meir deelt mee dat hij al zijn materiaal met betrekking tot de Nispense carnaval heeft
geschonken aan STOEP.
De heer R. Konings deelt mee dat het archief van Sociëteit People Relax naar de heemkundekring
komt.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
De bijeenkomst wordt na een korte pauze vervolgt met een quiz met 28 vragen over de geschiedenis
van Nispen. Samensteller Ad van Meir presenteert die op een luchtige manier aan de teams. Door
middel van een beslissingsvraag aan de leden van het winnende team wordt een individuele winnaar
bepaald. Kees Schrauwen noemt als eerste het goede antwoord en mag de wisselbeker in ontvangst
nemen.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering,
Nispen, 21 september 2020

De voorzitter,

De secretaris,
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