
:  

NGV-KPL  januari 2016  Pagina 1 van 6 

 

Afdeling Kempen- en Peelland  

Secretariaat: Salderes 93 5682 EP BEST, tel. : 0499 373523 / 06 

41650957 

e-mail: secretaris@kpl.ngv.nl 

 

 

 

 

CONCEPT JAARVERSLAG 2015 VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND (NGV-KPL) 

INCLUSIEF FINANCIEEL JAARVERSLAG  

 

 

1. Leden, bestuur en afgevaardigden 

 

Per 31 december 2015 telde de afdeling Kempen- en Peelland 330@ (2014: 328) leden. 

 

Mutaties in het Bestuur: Mevrouw Van der Velden was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar, 

mevrouw Magielse wel. De heer Haubrich nam de plaats van mevrouw Van der Velden in. 

 

 Bestuur 31-12-2015 

Dhr. Neggers, voorzitter en mevr. Hardeman, vicevoorzitter en PR;  

   mevr. Van Wijk, secretaris en dhr. Jager, 2e secretaris; 

          dhr. Van de Donk, penningmeester en dhr. Haubrich, 2e penningmeester; 

dhr. Van het Groenewoud, ledenadministratie en mevr. Magielse scanbeheer en PR. 

 

Afgevaardigde naar de Algemene Vergadering namens de NGV-KPL was dhr. Neggers, de 

plaatsvervangend afgevaardigde mevr. Van Wijk. 

 

Via het profielen- en e-mailadressenbestand werden, naast specifieke mededelingen, 5x een 

Nieuwsbrief en 3x een Nieuwsflits aan de leden gestuurd.  

 

In 2015 vonden 7 bestuursvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen kwamen alle 

onderwerpen uit dit jaarverslag aan de orde.  

 

 

2. Bijeenkomsten namens de NGV-KPL 

 

2.1. Bijeenkomsten met voordracht 

 

In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven, werden de volgende voordrachten 

gehouden: 

 

Datum Lezing Spreker Leden Geen lid Totaal 

20 januari Wie was wie Dhr. Balthus 37 0 37 

10 februari Onderzoek in de Meijerij Dhr. Neggers 32 2 34 

10 maart Heraldiek en familiewapen Dhr. Vroomen 33 3 36 

05 mei Aalst een 18de eeuws Kempendorp  Dhr. Haubrich 22 6 28 

08 september Boek maken in Word Mevr. Benes 34 4 38 

10 november ‘Weg met die zooi?’   Dhr. Van Felius 35 1 36 

 

Gemiddeld waren er in 2015 zo’n 35 bezoekers per bijeenkomst. Gemiddeld afgelopen jaren: 35 

(2014), 37 (2013), 38 (2012), 42 (2011), 48 (2010 en 2009). Het aantal lijkt wat te stabiliseren. 
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2.2. Overige ledenbijeenkomsten en ledenactiviteiten  

 

Datum Wat Waar Aantal personen 

09 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Trefpunt Eindhoven 50 

14 april Ledenvoorjaarsvergadering en 

Het Spoor Bijster 

 

Trefpunt Eindhoven 22 

06 oktober Het spoor bijster Trefpunt Eindhoven 17 

14 oktober Excursie ’t Kaske  Poppel (B) 12 

03 november Nieuwe ledenbijeenkomst Trefpunt Eindhoven 9 ( w.o. 7 bestuur) 

10 november Ledennajaarsvergadering  Trefpunt Eindhoven 32 

12 december Inloopmiddag Trefpunt Eindhoven 21 

 

 

2.3. Aanwezigheid elders 

 

Datum Wat Wie Waar 

10 januari Stamboomcafé i.s.m. RHCE Dhr. Van Hassel 

Mevr. Hardeman 

Bibliocenter Veldhoven 

21 januari  Genealogie en presentatie NGV 

Vrouwengroep Nuenen 

Mevr. Van Wijk 

Dhr. Van het 

Groenewoud 

Nuenen 

14-15 maart Medeorganisator Congres te 

Antwerpen. Organisatie 

Familiekunde Vlaanderen 

Mevr. Magielse 

Mevr. Hardeman 

Felix Archief Antwerpen 

21 november Stamboomcafé i.s.m. RHCE Dhr. Van Hassel 

Mevr. Hardeman 

Bibliocenter Veldhoven 

11 december Kerstmarkt  

 

’t Trefpunt Eindhoven 

 

 

De genealogische spreekuren in de bibliotheken zijn over het algemeen goed bezocht. Gesteld mag 

worden dat ook in 2015 de doelen voor het organiseren van dergelijke evenementen ruimschoots 

behaald zijn. Aandacht voor de genealogie en de NGV in het bijzonder en als subdoelstelling het 

werven van nieuwe leden en deelnemers (lees: potentiële leden) aan de cursussen.    

 

 

2.4. Cursussen  

 

In 2015 organiseerde de NGV-KPL nieuwe cursussen Paleografie (zes middagen) en Genealogie voor 

Beginners (drie avonden). De cursus GensDataPro en Aldfaer II werden gecontinueerd. De 

deelnemers in 2015 waardeerden deze cursussen in 2015 (inhoud, structuur en organisatie) en de 

docent met een gemiddelde van 8,2@@.  

 

Periode Dagdelen Naam cursus Cursusleider Aantal 

Feb.-mrt. 6 Paleografie Beginners Dhr. Bal 11 

Sep.-okt. 6 Paleografie Beginners Dhr. Bal 05 

Nov.-dec. 6 Paleografie Gevorderden Dhr. Bal 08 

Feb.-mrt. 3 Genealogie Beginners Dhr. Neggers 14 

Sep.-okt. 3 Genealogie Beginners Dhr. Neggers 09 

Sep.-okt. 4 GensDataPro Dhr. Van Damme 08 
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Jan.-febr. 2 Aldfaer II Gevorderden Dhr. Van Hassel 10 

Mrt.–apr. 2 Aldfaer II Gevorderden Dhr. Van Hassel 09 

 

 

 

 

3. Korte verslagen afdelingsledenvergaderingen  

 

3.1. Ledenvoorjaarsvergadering d.d. 14 april 2015 

 Aanwezig: 25 leden, inclusief bestuur. 

 De notulen van de ledenvergaderingen van 8 april en 11 november 2014 worden 

goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris over 2014.  

 De leden van de kascommissie (2014-2015), de heren Palmen en Van Damme en mevrouw 

Van Corven, hadden schriftelijk te kennen gegeven dat de financiële verantwoording door 

hen juist en volledig was bevonden. Zij stelden de vergadering voor het bestuur te 

dechargeren en de daarbij horende administratie goed te keuren. De vergadering volgde dit 

advies en dechargeerde het bestuur.  

De kascommissie voor 2015-2016 bestaat uit de heren Gilin en Van Damme en mevrouw Van 

Corven. 

 Mevrouw Verheijen is ruim 40 jaar lid van de NGV. De voorzitter spreekt deze jubilaris toe. 

 De heer Haubrich wordt bij acclamatie als bestuurslid in de functie van 2e penningmeester 

gekozen. Mevr. Van der Velden stelt zich niet herkiesbaar.  

 De afgevaardigde naar de Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2015 krijgt mandaat van de 

vergadering. 

 

 

3.2. Ledennajaarsvergadering d.d. 10 november 2015 

 

 Aanwezig: 32 leden, inclusief 7 leden van het bestuur  

 De afdelingsbegroting 2016 wordt goedgekeurd.  

 De leden worden geïnformeerd over het voornemen van het Hoofdbestuur de 

afdelingstijdschriften centraal te drukken (digitaal) en te versturen. Lay-out en inhoud blijven 

onder verantwoordelijkheid van de redactie. 

 Het Verenigingscentrum drukt zwaar op de NGV-begroting. Verkoop van dit gebouw zou te 

overwegen zijn. Probleem met de grond en met de verplaatsing van 1 km boeken. 

Overwegen de dure speld voor leden met speciale verdiensten aan te passen. 

 De afgevaardigde naar de Algemene Vergadering d.d. 28 november 2015 krijgt verder 

mandaat te handelen naar bevind van zaken.  

 Oproep van Bestuur om te komen tot evenementencommissie die zich bezighoudt met het 

werven van sprekers en uitzoeken van excursies.  

 

 

4. De Twee Kwartieren 

 

In 2015 verscheen 4x de 23e jaargang van de afdelingsperiodiek ‘De Twee Kwartieren’.  

Onder redactie van de heren Unij, Van Rooijen, Kleinbergen en Neggers  werden  in 2015 op 125 

pagina’s het verenigingsnieuws, enkele vaste rubrieken als ook een flink aantal genealogische 

artikelen, gepubliceerd.  

Per editie vergaderde de redactie ongeveer 2 à 3 keer. In oktober is overleg geweest tussen Bestuur 

en Redactie over de toekomst van het genealogische tijdschrift. 

Het contract met drukkerij Messerschmidt voor het drukken van de tijdschriften is aangepast van 

offset naar digitaal. De verzending zowel per mail als per ‘gewone’ post is voortaan een taak van de 

2de secretaris. Deze zorgt ook voor plaatsing op de website. 

Van de KPL-leden ontvangt 50% het blad per mail, en 50% het blad per post. 

Van de contacten binnen de NGV (andere afdelingen, Verenigingscentrum e.d.) en de externe 

contacten van KPL (bibliotheken, heemkundekringen enz.) zijn de percentages resp. 43% en 57 %. 
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5. Public Relations  

 

De NGV-KPL was in 2015 een aantal malen met een infostand in de bibliotheek van Veldhoven 

aanwezig. In Nuenen werd voor de vrouwenvereniging een presentatie verzorgd. Bij het congres van 

Familiekunde Vlaanderen in Antwerpen gaf ook KPL acte de présence. Een nieuwe folder is in de 

maak. 

 

6. Ledenadministratie 

 

Per 1 december 2015 bedroeg het aantal leden 303@ (302) plus 27 (26) bijkomende leden. 

 

Een uitsplitsing  van de aantallen geeft het volgende beeld: 

- nieuwe leden                      21  opzegging lidmaatschap                    17 

- nieuwe bijkomende leden      2 opzegging bijkomend lidmaatschap      1 

     royement           1 

     overlijden           2  

 

Op dinsdag 3 november 2015 organiseerde mevr. Magielse de jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe 

leden. Voor deze bijeenkomst waren alle nieuwe leden persoonlijk uitgenodigd, terwijl ook de andere 

leden van harte welkom waren.  

 

7. Communicatie   

                    

De website werd in 2015 voornamelijk gebruikt voor communicatie naar de leden voor bijvoorbeeld 

de geplande activiteiten: lezingen, (bestuurs)vergaderingen, excursies enz.. Maar ook als archief 

voor het afdelingstijdschrift.  

Dit jaar is een nieuw submenu aan de website toegevoegd, namelijk cursussen, een hulpmiddel voor 

bezoekers van de site om gericht te zoeken.  

Via het profielen- en e-mailadressenbestand werden naast specifieke mededelingen, 5x een 

Nieuwsbrief en 3x een Nieuwsflits aan de leden gestuurd.  

Inmiddels is de website ook klaar gemaakt voor het indexeren van het vele familiedrukwerk. 

Webmaster voor de afdeling waren de heren Van Hassel en Heywood, en namens het Bestuur de 

heren Van het Groenewoud en Jager. 

 

8. Bibliotheek  

 

In het verslagjaar is het boeken- en cd/dvd-bestand wederom uitgebreid. Het aantal boektitels steeg 

van 785 naar 819 en het aantal cd’s/dvd’s nam toe van 63 naar 65. De uitbreiding kon worden 

gerealiseerd op grond van een door de afdeling beschikbaar gesteld budget en door een aantal 

schenkingen, waarvoor we de gevers hartelijk danken.  

In het voorjaar is een nieuwe ‘Catalogus Bibliotheek 2015’ uitgegeven, in het najaar gevolgd door   

een ‘Aanvulling’ met daarin een groot deel van de aanwinsten 2015.  

Het aantal uitleningen van boeken en cd’s/dvd’s bedroeg 53.  

In ‘De Twee Kwartieren’’ is een elftal nieuwe en oudere boeken besproken. 

 

9. GensDataPro helpdesk  

 

De heer Van Stek was als medewerker van de NGV Dienst Computergenealogie bijna elke 

verenigings-avond aanwezig om vragen te beantwoorden over het programma GensDataPro. Ook dit 

jaar heeft hij weer een aantal mensen geholpen en heeft hij een klein aantal telefonische vragen 

beantwoord. De belangrijkste activiteit bij de helpdesk was via e-mail.  

 

10. Scannen en indexering van het familiedrukwerk 
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Namens de afdeling Kempen- en Peelland was mevr. Magielse als scanbeheerder de intermediair 

tussen de verschillende processen. Een groot aantal rouwbrievenen werd in Weesp gescand. Een 

klein aantal vrijwilligers is bezig met het indexeren van de scans. 

 

 

11. Financieel jaarverslag 

Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro’s. 

 

11.1 Totaal 

 

Het afgelopen jaar zijn de totale uitgaven ruim binnen de begroting gebleven. Er is € 3.622 

uitgegeven bij een begroting van € 3.950. Een gunstig verschil van € 328. 

Inkomsten zijn alleen de van de landelijk penningmeester ontvangen bedragen van totaal € 3.550. 

De saldi kas/bank waren aan het begin van het jaar € 3.911 en per 31 december € 4.403. Een 

stijging van € 493. 

 

11.2 Uitgaven per onderdeel 

 

Zaalhuur uitgaven € 493, begroot € 500. 

Betreft lezingen, ALV, bijeenkomsten nieuwe leden en inloopmiddag. 

Lezingen: uitgaven spreker € 241, reiskosten/consumpties € 213. Totaal € 454,  

Begroot € 550. Bedrag is ook inclusief uitstapje naar Poppel, kosten € 41. 

Verenigingsblad uitgaven drukken en porti € 1673, begroot € 1950. 

Kosten zijn lager doordat veel leden hebben opgegeven het blad digitaal te willen ontvangen. 

Omdat het aantal te drukken bladen daardoor met ongeveer 100 daalde is overgestapt naar 

digitaal kopiëren in plaats van offset drukken. 

Bestuurskosten uitgaven € 358, begroot € 300. 

Hierin bankkosten € 76, kosten consumpties 2 x  ALV, en inloopmiddag totaal € 189, kosten 

secretariaat/reiskosten bestuursleden € 79 en overig € 15. 

Promotie, incl. nieuwjaarsreceptie uitgaven € 326, begroot € 300. 

Hierin spreekuren in bibliotheek Nuenen en Veldhoven € 12, huur en consumpties   

nieuwjaarsbijeenkomst € 274, Beurs Antwerpen en voorbereiding Genealogische dag Limburg 

2016 €  40. 

Documentatie bibliotheek uitgaven € 193, begroot € 250. 

Representatie uitgaven € 72 begroot 50 

Werkgroep knipseldienst heeft geen uitgaven en begroot was € 50. 

Overig uitgaven van € 53 betrefFEN extra HDMI-kabel beamer en kosten afhaalbericht bij landelijk 

penningmeester internetbankieren € 33 voor 2e penningmeester KPL. 

 

11.3 Balans 

 

De balans heeft alleen de post liquide middelen. De specificatie is als volgt: 

   1 januari 31 december 

Kas    €     140 €       35  

Betaalrekening bank €     539 €     571 

Spaarrekening bank €  3.232 €  3.797  

Totaal   €  3.911 €  4.403 

 

De mutatie op spaarrekening (zgn. ASD-rekening) is vrijwel geheel toe te schrijven aan een gunstig 

verschil uitgaven/inkomsten cursussen in 2015. Daarbij zijn er aan het begin van het jaar enkele 

deelnemers die al in 2014 voor deelname hadden betaald en dit was eind 2015 niet het geval 

waardoor het voordeel iets gunstiger uitvalt. 

In de ALV zal bestuur KPL voorstellen van dit voordeel een bedrag van € 500 te reserveren voor een 

beurs in 2017. Verdere informatie over deze activiteit volgt mondeling op de ALV. 

 

11.4 Grafiek 
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11.5 Kascommissie 

 

Het definitieve verslag wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van april 2016 waarin 

ook de kascommissie verslag zal doen van haar bevindingen bij de controle die in januari 2016 

plaatsvindt. 

 

 

 

 

Eindhoven, januari 2016, ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in april 2016. 

 

J. D. Jager, 2de secretaris NGV-KPL 

 

 

Voor akkoord: 

 

 
 

A. Neggers, voorzitter NGV-KPL    
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