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Verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2022 

1) Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Wim van Driel, de Algemene Ledenvergadering (ALV) en 
heet alle leden van harte welkom. Met 40 leden is de opkomst groot. Na de digitale ALV van 
vorig jaar is dit een verademing om de leden weer te ontvangen in het Heemhuis.  
 
Met kennisgeving zijn afwezig: Frank Geenen, Rineke Geurts, Willemien Geurts, Lambert van 
den Heuvel, Peter en Ria van den Hurk, Jan en Keta Timmers en Ria van Zeeland,  

2) Vaststelling notulen vergadering 3 februari 2021 
a) De notulen worden paginagewijs aan de orde gesteld. Er zijn geen aanvullingen of 

opmerkingen zodat de notulen van 3 februari 2021 ongewijzigd worden vastgesteld.  

3) Secretarieel verslag 
a) Het secretarieel verslag over 2021 wordt aan de orde gesteld. Hierover zijn geen 

opmerkingen of vragen.  

4) Financieel verslag 2021 
a) Jaarrekening 2021 en begroting 2022 

De penningmeester, Liesbeth Vlind, geeft een toelichting bij de financiële stukken 
over 2021.  Zo hebben we in 2021 minder energiekosten als gevolg van de corona 
lockdown. Dit zal in 2022 echter geheel anders zijn door de stijging van de 
energieprijzen. 
Door Paul Altorf wordt gevraagd waarom de bankkosten van de Rabobank, zo hoog 
zijn en afwijken van de bankkosten die het Gilde maakt. Dit wordt bevestigd door 
Toon van Dijk die beiden aangeven voor hun vereniging/stichting ongeveer € 10 euro 
in de maand kwijt te zijn terwijl de heemkunde rond de € 15 zit.  
De penningmeester geeft aan dat zij hierover met de Rabobank in contact zal treden.  
Op een vraag over het niveau van de huur geeft de penningmeester aan dat deze in 
de coronatijd lager is dan gebruikelijk en wordt gecompenseerd door ontvangen 
subsidie van de gemeente.  
Door Paul Altorf wordt een beeldscherm aangeboden om te gebruiken door de 
werkgroepen. De vergadering bedankt hem met een flink applaus.  

b) Begroting 2022 
Voor 2022 verwachten we meer inkomsten o.a. door subsidie die toegezegd is door 
Brabants Heem en de subsidie aanvraag bij de gemeente. Beiden voor de aanschaf 
van computers voor het Aezel project. 

c) Kascontrole commissie 
De commissie, bestaande uit Jan van Nistelrooij en Adriaan van Wanrooij, is bij elkaar 
geweest en heeft zijn controle uitgevoerd en geconstateerd dat alle in- en uitgaven 
goed zijn verwerkt.  
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De commissie stelt voor penningmeester en bestuur décharge te verlenen voor het 
financieel beleid en administratie daarvan. 
De vergadering stemt hiermee in en dankt het bestuur met een applaus. 
Adriaan van Wanrooij neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Het bestuur 
bedankt hem voor zijn inzet. Voor dit jaar worden Jan van Nistelrooij en Rien van de 
Graaf benoemd als lid van de kascontrolecommissie. Toon van Dijk stelt zich 
beschikbaar als reserve.  

5) Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar is Wim van Driel als lid van bestuur. Er hebben zich geen 
andere kandidaten gemeld. De herbenoeming van Wim van Driel wordt met 
meerderheid van stemmen aangenomen.  

6) Contributie 
Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten zodat deze € 25 blijft 
en voor een tweede gezinslid € 17,50.  
De vergadering stemt hier mee in.  

7) Werkgroepen 
Na de pauze wordt door Henk Geurts en Peter van de Wetering een presentatie 
gegeven over Aezel en de diverse beeldbanken. 
Henk laat op het scherm een demonstratie zien van de digitale kadasterkaart uit 
1832 van Nistelrode. Deze zijn door de werkgroep afgelopen jaren gedigitaliseerd.  
Hij geeft ook aan dat inmiddels de heemkundeverenigingen uit Uden en Veghel 
interesse hebben en hem benaderd hebben voor informatie.  
Vervolgens wordt stilgestaan door Henk, Peter en met aanvulling van Jack Geurts bij 
de foto- bidprentjes- en documentenbeeldbank.  

8) Jaarprogramma 2022 
Het jaarprogramma voor 2022 wordt toegelicht door Wim van Driel 

9) Jubilarissen 
Onze vereniging kent drie jubilarissen. Paul Altorf in 2021 en dit jaar Lambert en Jo 
van den Bogaart. Wim spreekt de jubilarissen toe en bedankt hen voor hun 
enthousiaste en jarenlange inzet voor de vereniging. Wim biedt hen een bos bloemen 
met een cadeaubon aan.  

10) Rondvraag 
a) Freddy Pennings vraagt waarom gekozen is voor Oirschot voor het Heemkunde 

uitstapje. Wim geeft aan dat gekozen is voor Oirschot omdat we in de omgeving 
willen blijven en dus kiezen voor niet te lange reistijden met de auto. En Oirschot lijkt 
een mooie plaats om een dagje te vertoeven. 

b) Joke van Wanrooij vraagt waarom er zo weinig foto’s van het ‘eind’ van Nistelrode in 
de beeldbank staan. Wim geeft aan dat we graag (oude) foto’s ontvangen over het 
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vroegere Nistelrode en Vorstenbosch en nodigt ieder uit om deze aan te leveren met 
informatie over wie, wat wanneer.  

11) Sluiting  
Rond 22.30 uur sluit Wim de vergadering met dank aan de leden en de mede 
bestuursleden voor hun inbreng en de goede opkomst op deze vergadering. 

 
  


