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Donderdag 26 februari 2015
Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 4709 AN Nispen
4 leden van het bestuur en 13 leden
Mevr. C. Verbraak–van Haperen

1. Opening en vaststellen agenda.
De avond wordt geopend met een diavoorstelling met foto’s van de activiteiten van het afgelopen jaar,
samengesteld door Inge Aerden.
Nadat de aanwezigen hebben genoten van een kop koffie en een koffiekoek, opent de voorzitter om
20.05 uur de vergadering. Bij het bespreken van de financiële zaken zal ook het punt
contributieverhoging worden behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslagen.
a. Verslag algemene ledenvergadering 2014.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Jaarverslag 2014.
Dhr. C. Uijtdewilligen vraagt hoe het bestuur het verdwijnen van de Film- en Fotobank Noord-Brabant
wil gaan opvangen. Is er bijvoorbeeld al samenwerking gezocht met andere partijen? De voorzitter
antwoordt dat het bestuur nog geen concrete acties heeft ondernomen.
Dhr. C. Uijtdewilligen merkt op dat hij op de braderie niet het gevoel had dat hij in de kraam van de
heemkundekring aan het helpen was. De nadruk lag naar zijn mening te zeer op de rommelmarkt. Hij
doet de suggestie om enkele staande banners aan te schaffen waarmee de zichtbaarheid van de
heemkundekring tijdens de braderie en bij andere activiteiten verbeterd kan worden.
Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Rekening en verantwoording over 2014.
De penningmeester deelt mee dat het jaar 2014 dankzij de opbrengsten van de Rabobank Clubkas
Campagne en de rommelmarkt tijdens de braderie is afgesloten met een positief saldo. Het bestuur ziet
daarom geen aanleiding om al in 2015 een contributieverhoging in te voeren en stelt voor om in 2016,
2017 en 2018 de contributie telkens met € 1 te verhogen. De vergadering gaat akkoord.
Dhr. A. Van Hooijdonk verzoekt het bestuur om de prijs van de jaarboeken in de losse verkoop mee te
laten stijgen met de contributie. Het bestuur zegt toe dit te doen.
Bestuurslid T. Rens merkt op dat bij de regiobijeenkomst van Brabants Heem door de heemkundekring
van Hoeven een tip werd gegeven hoe men onverkochte voorraden boekwerken kan slijten. De kring
bood de jaarboeken gericht aan met een mededeling dat het een artikel bevatte over een onderwerp
waar de adressant waarschijnlijk wel belangstelling voor heeft (bijvoorbeeld de eigen straat).
Dhr. M. Broos wijst op de mogelijkheid om reclame te maken in het eigen jaarboek voor oudere
jaargangen.

Dhr. A. van Hooijdonk vraagt waarom de huurkosten lager zijn dan begroot. De penningmeester
antwoordt dat hij zo brutaal is geweest om de huurverhoging niet te betalen. De verhuurder heeft niet
gereageerd. De penningmeester denkt dat die misschien ook inziet dat de huurprijs relatief hoog is in
relatie tot de oppervlakte van de ruimte.
4. Benoemen Commissie Rekening en Verantwoording over 2015.
Mevrouw C. Verbraak–van Haperen is aftreden als lid van de kascontrolecommissie. Geen van de
aanwezige leden stelt zich beschikbaar om haar plaats in te nemen.
5. Vaststellen begroting 2015.
De begroting 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Bestuursverkiezingen.
Dhr. R. Leijdekkers en dhr. T. Rens zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld, zodat zij bij acclamatie worden herkozen.
7. Vaststellen activiteitenprogramma 2015.
Alvorens het activiteitenprogramma bekend te maken, blikt bestuurslid T. Rens nog even terug op de
winterwandeltocht die vorige zondag voor de eerste keer is gehouden. Met 59 deelnemers en prachtige
weersomstandigheden was de wandeling een groot succes. Wat het bestuur betreft is deze activiteit
dan ook voor herhaling vatbaar.
De heemkundekring wil ook in 2015 twee keer een inloopochtend organiseren in het ErfgoedCentrum
Nispen. Na enige interne discussie heeft het bestuur besloten om op 7 juni een dagexcursie te
organiseren naar Hasselt. Op 12 september vindt Open Monumentendag plaats onder het thema Kunst
& Ambacht. De fietspuzzeltocht zal gehouden worden op 13 september. Het nieuwe jaarboek van de
vereniging zal gepresenteerd worden op 22 oktober. Aansluitend zal er een lezing worden gehouden.
De aanwezigen gaan akkoord met het activiteitenprogramma 2015.
8. Eventuele mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat er vrijwilligers gevraagd worden die mee willen helpen met het opmetselen
van de contouren van de oude kerk en het opknappen van het hekwerk dat afkomstig is van de
basisschool.
De voorzitter roept kandidaten die belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap op zich te
melden bij het bestuur.
9. Rondvraag en sluiting.
Dhr. P. van Wesel vraagt of het ‘lijkenhuisje’ dat nu op de nieuw aangelegde parkeerplaats staat
verplaatst kan worden, zodat het beter tot zijn recht komt. De voorzitter antwoordt dat de
heemkundekring hier geen zeggenschap over heeft. Hij zal het verzoek neerleggen bij het
parochiebestuur.
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Dhr. G. Uijt de Haag vraagt wat de beschadiging van de fundamenten van de oude kerk precies inhield.
De voorzitter antwoord dat een graafmachine over een lengte van circa 10 meter in de zachte
bakstenen heeft gegraven.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
Na een korte pauze wordt als afsluiting van de avond een korte quiz gespeeld. De deelnemers moeten
door middel van het tonen van een groene of rode kaart aangeven of de gedane beweringen over
gebeurtenissen uit 2014 juist of onjuist zijn. Elke deelnemer heeft één keer de mogelijkheid om te
passen. Een verkeerd antwoord betekent uitschakeling. De afvalrace wordt gewonnen door Piet van
Wesel die de wisselbeker en een prijsje in ontvangst mag nemen. Ook voor Arthur van Hooijdonk
(tweede) en Loes Gommeren–van Eekelen (derde) is er een prijsje beschikbaar.

Nispen,

De voorzitter,

De secretaris,

Pagina 3 van 3

