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JAARVERSLAG 2017 VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND (NGV-KPL) 
INCLUSIEF FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

1. Leden, bestuur en afgevaardigden 
 
Per 31 december 2017 telde de afdeling Kempen- en Peelland 298  (31-12-2016: 302) leden. 
 

Mutaties in het Bestuur: Mevrouw Hardeman was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar, mevrouw Van Wijk en 
de heer Neggers waren aftredend en werden herkozen. De heer Roosenboom nam de plaats van mevrouw 
Hardeman in. 
 

 Bestuur 31-12-2017 
Dhr. Neggers, voorzitter en dhr. Van de Donk, vicevoorzitter en 2e penningmeester;  

   mevr. Van Wijk, secretaris en dhr. Jager, 2e secretaris; 
           dhr. Haubrich, penningmeester en dhr. Roosenboom, communicatie; 

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

Afgevaardigde naar de Algemene Vergadering namens de NGV-KPL was de heer Neggers, de plaatsvervangend 
afgevaardigde mevrouw Van Wijk. 
 

In 2017 vonden zeven (7) bestuursvergaderingen en twee (2) AfdelingsLedenVergaderingen (ALV) plaats. Tijdens 
deze vergaderingen kwamen alle onderwerpen uit dit jaarverslag aan de orde.  
 
 
2. Bijeenkomsten namens de NGV-KPL 
 

2.1. Bijeenkomsten met lezing 
 

In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven, werden de volgende lezingen gehouden: 
 

Nr. Datum Thema 
 

Spreker Aanwezig Totaal 

Leden Anders 

1 17 jan Zeelsterslag Mevr. Verheijen 31 1 32 

2 14 feb Zoektocht Gilin & 
Kasteelheer tegen wil en dank 

Dhr Gilin & dhr 
Koning  

34 0 34 

3 14 maa Genealogisch onderzoek in het 
Land van Cuijck 

Peter Roosenboom  1 8 39 

4 25 maa Bronnen voor genealogisch 
onderzoek 

Dhr Neggers & dhr 
Haubrich 

26 0 26 

5 11 apr Roomschen, zo zijn wij! Dhr Grimmelikhuizen  31 1 32 

6 5 mei Gulden regels voor de genealogie Dhr Boeren  26 1 27 

7 12 sep Joodse Genealogie Dhr Sprenger 27 3 30 

8 10 okt Brabantse Vestingsteden  Dhr Van der Eeden 33 3 36 

9 14 nov Vroedvrouwen, vlekjes en 
vondelingen 

Dhr Van den Broek 38 8 46 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/kempen-en-peelland/
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Gemiddeld waren er in 2017 34 bezoekers per bijeenkomst. In de volgende figuur het aantal leden op 31-12 en 
gemiddeld aantal bezoekers bij de lezingen.  
 
 

 
 
 
2.2. Overige ledenbijeenkomsten en ledenactiviteiten  
 

Datum Wat Waar Aantal personen 

12 oktober Excursie Heusden 20 

 9 december Leden Ontmoeten Leden Trefpunt 30 

 
  



JAARVERSLAG NGV-KPL 2017 

NGV KPL JANUARI 2018  Pagina 3 van 8 

 

 
2.3. Aanwezigheid elders 
 

Datum Wat Wie Waar 

10 januari Stamboomcafé i.s.m. RHCE en 
bibliotheek Veldhoven 

Dhr Van Hassel en 
Boerdijk. Mevr.  
Hardeman en Van 
Dingenen 

Bibliotheek Veldhoven 

11 maart  Stamboomcafé i.s.m. RHCE en 
bibliotheek Veldhoven 

Dhr Van Hassel en 
Boerdijk. Mevr.  
Hardeman en Van 
Dingenen 

Bibliotheek Veldhoven 

11 maart Stamboomcafé i.s.m. HKK De 
Drijehornick, Nuenen 

Mevr. Magielse en 
Hardeman. 
Dhr. v. h.  Groenewoud  

Heemhuis Papevoort, 
Nuenen. 

7 oktober Stamboomcafé i.s.m. Bibliotheek 
Geldrop 

Mevr. Magielse en Van 
Dingenen, dhr 
Roosenboom en Van 
het Groenewoud 

Bibliotheek Geldrop 

21 oktober Stamboomcafé i.s.m. HKK De 
Drijehornick, Nuenen 

Mevr. Magielse, Vervest 
en Van Dingenen, dhr 
Van het Groenewoud 

Heemhuis Papevoort, 
Nuenen. 

23 oktober Lezing Dhr Neggers Bibliotheek Oirschot 

30 oktober Genealogische inloop Dhr Van de Donk en 
Jager, mevr. Van Wijk 
en Hardeman 

Bibliotheek Oirschot 

4 november Medeorganisator Brabantdag 
Familiegeschiedenis 

Bestuur; organisatie 
m.n. dhr Neggers, 
mevr. Van Wijk en dhr 
Van de Donk 

Provinciehuis Den Bosch 

21 november Stamboomcafé i.s.m. RHCE en 
bibliotheek Veldhoven 

Dhr Van Hassel en 
Boerdijk. Mevr.  
Hardeman en Van 
Dingenen 

Bibliocenter Veldhoven 

 
De genealogische spreekuren in de bibliotheken zijn over het algemeen goed bezocht. Gesteld mag worden dat 
ook in 2017 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. 
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2.4 Cursussen  
 
In 2017 organiseerde de NGV-KPL onderstaande cursussen. De gevraagde bijdrage voor de cursussen is in 
principe kostendekkend. Niet NGV-leden betalen een extra bijdrage. 
 

Periode Dagdelen Naam cursus Cursusleider Aantal 

okt.-nov. 6 Paleografie Gevorderden Dhr. Bal 09 

sep.-nov. 3 Genealogie Beginners Dhr. Neggers 09 

okt.-nov. 4 GensDataPro Dhr. Van Damme 09 

okt.-nov. 3 Aldfaer I Beginners Dhr. Van Hassel 08 

okt.-nov. 2 Aldfaer II Gevorderden Dhr. Van Hassel 10 

 
 
3. Korte verslagen afdelingsledenvergaderingen  
 
3.1. Ledenvoorjaarsvergadering d.d. 25 maart 2017 

 Aanwezig: 27 leden, inclusief bestuur 

 De notulen van de ledenvergaderingen van 8 november 2016 werden goedgekeurd, evenals de 
jaarverslagen van de penningmeester en secretaris over 2016.  

 De leden van de kascommissie 2016, de heren Gilin, Strijbos en Van Hassel (reserve), 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 2017 zal bestaan uit de heren Strijbos en Van Hassel en mevrouw Klomp. 

 De heer Neggers en mevrouw Van Wijk worden respectievelijk als voorzitter en secretaris herbenoemd. 

 De afgevaardigde naar de Algemene Vergadering op 22 april 2017 kreeg mandaat te handelen naar 
bevind van zaken.  
 
 

3.2. Ledennajaarsvergadering d.d. 14 november 2017 

 Aanwezig: 30 leden, inclusief bestuur  

 De notulen van de aprilvergadering worden goedgekeurd. 

 De afdelingsbegroting 2018 wordt goedgekeurd.  

 De heer Roosenboom wordt benoemd als bestuurslid. 

 De afgevaardigde naar de Algemene Vergadering op 25 november 2017 kreeg mandaat te handelen naar 
bevind van zaken.  

 
4. De Twee Kwartieren 
 
In 2017 verscheen 4x de 25e jaargang van de afdelingsperiodiek ‘De Twee Kwartieren’.  
Onder redactie van de heren Van Rooijen, Roosenboom en Neggers werden in 2017 op 110 pagina’s het 
verenigingsnieuws, enkele vaste rubrieken als ook een flink aantal genealogische artikelen, gepubliceerd. De 
heer Unij beëindigde eind 2016 na een groot aantal jaren zijn werkzaamheden als hoofdredacteur voor het 
afdelingsblad. 
Per editie vergaderde de redactie ongeveer 2 à 3 keer. Dit jaar werd een Redactiestatuut opgesteld. 
Van de KPL-leden ontvangt 50% het blad per mail, en 50% het blad per post. 
Van de contacten binnen de NGV (andere afdelingen, Informatiecentrum e.d.) en de externe contacten van KPL 
(bibliotheken, heemkundekringen enz.) zijn de percentages resp. 43% en 57%. 
 
Alle 99 edities tot eind 2017 zijn na digitalisering als pdf op de site geplaatst.  
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Eind 2017 is een begin gemaakt met een naamregister (genealogisch interessante familienamen). Het register 
van de jaargangen 2016 en 2017 staat op de KPL-site. 
 
 
5. Communicatie  
 
De NGV-KPL was in 2017 een aantal malen met een stand op inloopdagen in de bibliotheek van Veldhoven, 
Oirschot en Nuenen aanwezig. Bij de Brabantdag Familiegeschiedenis in Den Bosch was KPL een der 
organisatoren. De KPL-folder is aangepast. 
De website werd in 2017 voornamelijk gebruikt voor communicatie naar de leden voor bijvoorbeeld de geplande 
activiteiten: lezingen, (bestuurs)vergaderingen, excursies enz.. Maar ook als archief voor het afdelingstijdschrift.  
Via het profielen- en e-mailadressenbestand werden naast specifieke mededelingen, 6x een Nieuwsbrief en 2x 
een Nieuwsflits aan de leden gestuurd.  
Inmiddels is de website ook klaar gemaakt voor het indexeren van het vele familiedrukwerk. 
Webmasters voor de afdeling waren de heren Van het Groenewoud, Van Hassel en Jager.  
 
 
6. Ledenadministratie 
 
Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden 302, waarvan 26 bijkomende leden;  
per 1 januari 2018 was het aantal leden afgenomen tot 298, waarvan 26 bijkomende leden. 
 
Een nadere uitsplitsing van de aantallen geeft het volgende beeld: 
- nieuwe leden                            24  - opzegging lidmaatschap                20  
- nieuwe bijkomende leden       2  - opzegging bijkomend lidmaatschap       2 
      - royement           2 
      - overlijden          6 
 
Er werden in dit verslagjaar 6 (afdelings)nieuwsbrieven verzonden aan de KPL- en (in de regio wonende)  Niet-
KPL-leden, alsmede aan de secretarissen van de Brabantse afdelingen HTB, WNB en LVC. 
 
In de loop van het jaar zijn een aantal correcties en aanvullingen op de ‘oude’ KPL-website aangebracht en in 
december is de ‘nieuwe’ KPL-website van start gegaan. 
 
Op zaterdag 9 november 2017 organiseerden mevrouw Magielse en de heer Van het Groenewoud de jaarlijkse 
Leden Ontmoeten Leden bijeenkomst. Een uur informatie voor nieuwe leden gevolgd door een 
ontmoetingsbijeenkomst van nieuwe en oude leden . Voor deze bijeenkomst waren alle nieuwe leden persoonlijk 
uitgenodigd, terwijl ook de andere leden van harte welkom waren.  
 
 
7. Bibliotheek 
 
In het verslagjaar is het boekenbestand opnieuw uitgebreid; in het cd/dvd bestand kwam geen verandering. Het 
aantal boektitels groeide van 691 naar 713, het aantal cd/dvd titels bleef 65.          De uitbreiding kon worden 
gerealiseerd op grond van een door de afdeling beschikbaar gesteld budget en door schenkingen, waarvoor we 
de gevers hartelijk danken.  
Het aantal uitleningen bedroeg 53.  
In ‘De Twee Kwartieren’ zijn twaalf nieuwe en oudere boeken besproken. 
 
 
8. GensDataPro helpdesk  
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De heer Van Stek was als medewerker van de NGV Dienst Computergenealogie bijna elke verenigingsavond 
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.  
 
 
9. Scannen en indexering van het familiedrukwerk 
 
Namens de afdeling Kempen- en Peelland was mevr. Magielse als scanbeheerder de intermediair tussen de 
verschillende processen. Een groot aantal rouwbrieven en bidprenten werd in Weesp gescand. Een klein aantal 
vrijwilligers is bezig met het indexeren van de scans. Door een storing in het systeem eind 2017 stopte het 
scannen; deze de storing en de daarbij behorende stagnatie was op 31-12-2017 nog steeds niet verholpen. 
 
 
10. Financieel jaarverslag  
Het financiële jaarverslag is opgenomen in het secretariële verslag, tezamen vormend hèt jaarverslag van deze 
afdeling Kempen- en Peelland. Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro’s 
 
10.1 Totaal 
 
Het afgelopen jaar zijn de totale uitgaven exploitatie ruim binnen de begroting gebleven 
Er is € 3.416 uitgegeven bij een begroting van € 4.175, dus een voordelig verschil van € 758.  Daarnaast is € 1.000 
uit de reserves overgemaakt aan Stichting Evenementen van de NGV voor de Brabantdag Familiegeschiedenis in 
's-Hertogenbosch, als bijdrage van onze afdeling. 
 
Inkomsten zijn de van de landelijk penningmeester ontvangen bedragen van totaal € 3.975 plus een klein bedrag 
van € 9 aan rente op de spaarrekening.. 
 
De saldi kas/bank waren aan het begin van het jaar € 4.929 en per 31 december 2017 € 4246. Een daling van  
€ 683, grotendeels veroorzaakt door de bijdrage aan de Brabantdag. 
   
 
10.2 Uitgaven per onderdeel 
 
Zaalhuur en kosten sprekers samen € 1.135 waar € 1.125 was begroot. Dit betreft dus lezingen, ALV, 
bijeenkomsten nieuwe leden en inloopmiddag. 
 
Verenigingsblad: bijna € 650 minder dan begroot doordat er in het afgelopen jaar geen duurdere full color 
nummers en geen dikkere nummers met extra porto zijn uitgegeven. 
 
Bestuurskosten vrijwel gelijk aan het begrote bedrag. 
 
De drie volgende, relatief kleine posten, ruim binnen de begroting. 
 
Ook de inkomsten en uitgaven van/aan cursussen blijken vrijwel exact overeen te komen. Het batig saldo van € 
14 is aan de reserves op de spaarrekening toegevoegd. 
 
De post Diversen/Onvoorzien springt natuurlijk wel in het oog. Die bestaat uit (zoals eerder gemeld) € 1.000 als 
bijdrage aan de Brabantdag plus € 175 voor de aangeschafte headset. Daarnaast nog twee kleine posten aan 
onvoorziene reiskosten naar het verenigingscentrum en een bloemetje voor een jubilaris. 
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Omschrijving 

Werkelijk 2017   
Begroting 
2017 

specificatie Totaal     

Zaalhuur    €     391,20    €          525,00  
Spreker    €     743,75    €          600,00  
    Vergoeding  €     542,50       
    Reiskosten / cons  €     201,25       
Verenigingsblad    €  1.352,24    €       2.000,00  
    Drukker  €     689,25       
    Porto  €     662,99       
    Diversen  €            -         
Bestuur    €     458,44    €          450,00  
    reiskosten    €            -         
    vergaderkosten  €     409,90       
    overige kosten  €       48,54       
Promotie en excursie    €       59,42    €          300,00  
Bibliotheek en Documentatie    €     118,10    €          250,00  
Representatie  -   -    €            50,00  
Kosten betalingsverkeer    €       76,12    €                 -    
cursussen ontvangsten  €  1.623,00-     PM  
cursussen uitgaven  €  1.609,54      PM  
   "            saldo naar spaarrek    €       13,46-    

Onvoorzien (Bijdrage Brabantdag)    €  1.000,00     
Diversen    €     230,49     

Totaal    €  4.416,30     €       4.175,00  

 
Specificatie. kas/bank mutaties:  

Uitgaven    €  4.416,30  
Overboeking van/naar ASD   €     250,00  
inkomsten (rente) rek. ASD   €         8,66- 

SUBTOTAAL    €  4.657,64  
ontvangen voorschotten NGV    €  3.975,00  

kas/bank mutatie    €     682,64- 

 
 
10.3 Balans 
 
De balans bestaat uitsluitend uit liquide middelen: een kleine kas, de betaalrekening en de spaarrekening. De 
specificatie is als volgt: 
 
                           1 januari       31 december 
 
Kas                       €      37          €      37       
Betaalrekening bank      €      96          €    641 
Spaarrekening bank      €  4.796         €  3.568        
   ----------        ---------- 
Totaal                    €  4.929         €  4.246 
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De mutatie op spaarrekening (zgn. ASD-rekening) is vrijwel geheel toe te schrijven aan de bijdrage aan de 
Brabantdag, plus € 250 aan cursusgelden die reeds in 2016 waren betaald maar pas in begin 2017 werden 
uitgegeven, en rond de jaarwisseling 2016/2017 tijdelijk op de spaarrekening waren gestald. 
 
11. 
Het definitieve verslag wordt vastgesteld in de afdelingsledenvergadering van april 2018 waarin ook de 
kascommissie verslag zal doen van haar bevindingen bij de controle die in januari 2018 plaatsvindt. 
 
 
 
 
Eindhoven, januari 2018, ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in april 2018. 
 
J. D. Jager, 2de secretaris NGV-KPL 
 
 
Voor akkoord: 
 
 

 
 
A. Neggers, voorzitter NGV-KPL 


