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CONCEPT JAARVERSLAG 2020 VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND (NGV-KPL) 
INCLUSIEF FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

1. Leden, bestuur en afgevaardigden 
 
Per 31 december 2020 telde de afdeling Kempen- en Peelland 251  (1-1-2020: 274) leden. 
 

Mutaties in het Bestuur: Mevrouw Van Wijk stopte als secretaris, mevrouw Van Dingenen en mevrouw Van 
Balkom traden toe tot het Bestuur.  
 

Bestuur 31-12-2020 
Dhr. Neggers, voorzitter en dhr. Jager, secretaris, dhr. Van de Donk, penningmeester & vicevoorzitter ; 
mevr. Van Dingenen, 2e secretaris & cursuscoördinator;  dhr. Roosenboom, public relations & 
opmaakredacteur; dhr. Van het Groenewoud, ledenadministratie & bibliotheek; mevr. Van Balkom, 
public relations & facebook en mevr. Magielse, scanbeheer & public relations. 

 

Afgevaardigde naar de Algemene Vergadering (AV) namens de NGV-KPL was dhr Neggers, de 
plaatsvervangend afgevaardigde dhr. Roosenboom. 
 

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Dat betekent minder vergaderingen, lezingen en andere 
activiteiten. Het aantal  fysieke bestuursvergaderingen was drie, driemaal werd vergaderd via Videobellen 
(Teams). De twee AfdelingsLedenVergaderingen (ALV) werden geannuleerd.  
 
 
2. Bijeenkomsten NGV-KPL 
 

2.1. Ledenbijeenkomsten  
 

In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven: 
 

soort 2020 Thema Spreker/Organisator 
Aanwezig 

Totaal 
Leden Anderen 

start 11-jan Nieuwjaarsbijeenkomst Bestuur 
58 3 61 

lezing 11-jan Koloniën van Weldadigheid Dhr Schackmann 

lezing 20-jan Grenspalen en percelen Dhr.Wijnen 30 0 30 

lezing 18-feb 
Verwantschap, wat houdt dat 
in? 

Dhr. Van Barjesteh 
van Waalwijk 

31 1 32 

workshop 17-sep Zoeken in FamilySearch Dhr. Jager  14 0 14 
 
 
 
2.2 Aanwezigheid elders 
 
De genealogische spreekuren (Stamboomcafés) in de bibliotheken zijn over het algemeen goed bezocht.  
Mevrouw Magielse en de heer Roosenboom werkgroep PR) coördineerden de Stamboomcafés met een aantal 
KPL-ondersteuners: de dames Van Balkom, Van Dingenen, Hardeman, Klomp, Verheijen, Vervest, Van Wijk; de 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/kempen-en-peelland/
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heren Boerdijk, Van Damme, Van de Donk, Van het Groenewoud, Van Hassel en Strijbos. Vanwege corona zijn 
deze Stamboomcafés per maart geannuleerd. Zie verder bij Public Relations. 
 

Zaterdag Tijd (uur) Activiteit Plaats # 

25 januari 11.00 - 13.00  Stamboomcafé Veldhoven (Bibliotheek) 10 

08 februari 11.00 - 14.00  Stamboomcafé Geldrop (Bibliotheek) 25 

15 februari 11.00 - 13.00  Stamboomcafé Helmond (Bibliotheek) 16 

29 februari 11.00 -14.00  Stamboomcafé Eindhoven (Witte Dame) 10 

 
 
2.3 Cursussen  
 
In 2020 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 

jan-feb 3 Genealogie I Beginners Dhr. Neggers 7 

nov.-dec. 3 Aldfaer II Gevorderden Dhr. Van Hassel 8 

 
 
 
3.  De afdelingsledenvergaderingen  
 
3.1. Ledenvoorjaarsvergadering is vervallen  

 
3.2. Ledennajaarsvergadering moest ook geannuleerd worden. 
  
Omdat het Bestuur er aan hechtte mandaat van de KPL-leden te krijgen voor zijn voorstellen, is een aantal 
Bestuursvoorstellen per mail aan de leden voorgelegd. Dat waren de (her)benoeming van een aantal 
bestuursleden (ook die voorgedragen waren bij de Ledenvoorjaarsvergadering), het jaarverslag 2019, de 
begroting 2020 en de notulen van de laatste fysieke ALV (november 2019) en de mandatering van de 
afgevaardigde naar de AV.. 
 
Totaal hebben 188 van de 259 aangeschreven leden gereageerd; dat is 72,5%. 
Hiervan waren 131 leden eens met alle voorstellen. Het aantal leden dat voor één of meer voorstellen stemde 
bedroeg 57. Ter vergelijking: laatste fysieke ALV: 42 van de 288 papieren leden; dat is 15%). 
 

• De vijf voorstellen werden aangenomen. 
 
4. De Twee Kwartieren 
 
In 2020 verscheen 5x de 27e jaargang van de afdelingsperiodiek ‘De Twee Kwartieren’. Daarbij in april 2020 een 
extra ‘Corona’-nummer. 
De redactie bestond uit de heren Van Rooijen, Roosenboom en Neggers. Per editie vergaderde de redactie 1 à 2 
keer, meestal digitaal. 
 
 
5. Public Relations  
 
De NGV-KPL was in de eerste maanden van 2020 een aantal malen met een stand op inloopdagen in de 
bibliotheken van Best, Geldrop, Eindhoven, Veldhoven en Nuenen aanwezig. Omdat deze Stamboomcafés de 
rest van het jaar geannuleerd waren, is door mevrouw Van Balkom en de heren Jager en Roosenboom een 
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filmpje opgenomen (duur circa 20 minuten). Daarin staan voor belangstellenden de eerste beginselen van de 
genealogie en het zoeken op internet via WieWasWie. Dit filmpje werd door de Dommeldal-bibliotheken 
aangeboden aan hun leden en doorgestuurd naar andere bibliotheken in de omgeving. Bovendien is het via de 
secretarissen beschikbaar gesteld aan de NGV-afdelingen. 
 
 
De KPL-folder is aangepast. 
De Facebook-pagina van Kempen- en Peelland is door mevrouw Van Balkom aangemaakt. In elk geval 1x per 
maand zorgt een Bestuurslid voor een aardig genealogisch verhaaltje. 
 
6. Website 
 
De website werd dit jaar niet gebruikt in verband met de transformatie van www.ontdekjeverhaal.nl naar 
www.ngv.nl . 
 
Via e-mailadressenbestand ontvingen de leden naast specifieke mededelingen, agenda’s en notulen ALV ook 
twee Nieuwsbrieven en vijf Nieuwsflitsen. Hierbij was enkele malen een bijlage waarin de leden aangemoedigd 
werden bepaalde (genealogische) activiteiten te verrichten. 
 
Webredacteur voor de afdeling waren de heren Van het Groenewoud en Jager.  
 
 
7. Ledenadministratie 
 
Per 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden 274, waarvan 24 bijkomende leden;  
Per 31 december 2020 was het aantal leden teruggelopen naar 251, waarvan 21 bijkomende leden. 
 
Een nadere uitsplitsing van de aantallen geeft het volgende beeld: 
- nieuwe leden                          4 - opzegging lidmaatschap                     18 
- nieuwe bijkomende leden       0 - opzegging bijkomend lidmaatschap      3 
     - overlijden       6 

 
 
8. Bibliotheek 
 
In het verslagjaar is het boekenbestand weer toegenomen door aankoop en schenkingen.  
Uit het door de afdeling KPL beschikbaar gestelde budget konden 3 nieuwe boeken worden aangeschaft; 2 
boeken kwamen uit schenkingen voort. 
Voor de geschonken boeken willen wij de gevers hartelijk danken. Het bibliotheekbestand bestaat nu uit 570 
boeken en cd’s. In ‘De Twee Kwartieren’ zijn 12 nieuwe en oudere boeken besproken. 
De catalogus van de KPL-bibliotheek is sinds de tweede helft van het jaar op de landelijke NGV-webpagina 
raadpleegbaar.  
Door de uitbraak van de COVID-19 is het aantal uitleningen van boeken en cd’s beperkt gebleven tot 10.  

 
 
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 klein aantal vrijwilligers is bezig met het indexeren van de scans. 
Het scannen van de bidprenten is in goede banen. Er wordt thuis gescand, ook vanwege de pandemie. 
De aangeboden bidprentjes zijn uitgezocht, gescand en gebundeld van elk 75 prentjes, klaar om naar het 
Informatiecentrum te gaan om te worden geïndexeerd. 

http://www.ontdekjeverhaal.nl/
http://www.ngv.nl/
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Ook staan er alweer veel dozen met nieuwe bidprentjes te wachten om uitgezocht en gescand te worden. 
Daarnaast zijn er nog dozen van voorgaande jaren waarvan de prentjes scheef zijn gescand en rechtgezet 
moeten worden. 
Alle scans worden in een database gezet om te voorkomen dat er dubbel wordt gescand-dat is extra werk voor 
de indexeerders- dus die moeten eruit gefilterd worden.  
 
 
10. Financieel jaarverslag 
 
Totaal (Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro’s.)  
Het afgelopen jaar zijn de totale uitgaven ruim onder de begroting gekomen.  
Er is € 1.814 uitgegeven bij een begroting van € 3.410. Een voordelig verschil van € 1.596.  
De uitgaven zijn maar 53% van begroot vanwege  het niet doorgaan van de meeste activiteiten na 9 maart 
vanwege landelijke maatregel in het kader van COVID-19.  

Wijziging procedure. 
Omdat door landelijk besluit de betalingen nu rechtstreeks door de landelijk penningmeester worden gedaan 
zijn de bankrekeningen van de afdeling  naar deze per 1 januari 2020 overgedragen en hebben de afdelingen, 
en dus ook Kempen- en Peelland, geen eigen bankrekeningen meer.  
De afdelingspenningmeester c.q. budgethouder geeft aan de landelijk penningmeester opdracht tot betaling 
en ontvangt van hem maandelijks overzichten van de gedane betalingen van de afdeling. De spaarrekening 
(ASD) blijft gerapporteerd worden per afdeling. 
 
Uit het overzicht blijkt dat per 31 december 2020 de spaarrekening hetzelfde saldo heeft als eind 2019 n.l. € 
3.693. 
 
Uitgaven per kostensoort  
Bij kostensoort met een beduidend lagere uitgaven geldt dat dit  wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van 
activiteiten vanwege COVID-19.  
Zaalhuur: uitgaven huur € 304,   begroot € 800.   
Lezingen: uitgaven sprekers € 261.  begroot was € 900. 
Verenigingsblad: uitgaven € 152  begroot € 360 .  
Hiervan drukken en porti werkelijk € 0 , begroot € 180 en overig (redactie) werkelijk € 152 en begroot € 180,-. De 
werkelijke kosten zijn lager dan begroot als gevolg van het volledig versturen van het blad De Twee Kwartieren 
zowel in drukkosten als in portokosten.  
Bestuurskosten: uitgaven € 359,  begroot € 450.  
Kosten zijn vnl. vergaderkosten. 
Promotie:  uitgaven € 485,   begroot € 550. 
Een belangrijk deel van de kosten betreft de  nieuwjaarsreceptie. 
Documentatie: (bibl.) uitgaven € 77,  begroot € 150.  
Cursussen: uitgaven € 496 en ontvangsten € 462.  
De uitgaven zijn daarmee € 34 hoger, mede doordat inkomsten voor cursus met start januari al vorig jaar zijn 
ontvangen. Begroot voor zowel uitgaven als ontvangsten een bedrag van € 1.300.   
Overig uitgaven:  uitgaven € 56,  begroot € 200.  
 
Het definitieve financiële verslag wordt vastgesteld in de AfdelingsLedenvergadering. Waar in het verleden een 
kascommissie van de afdeling na controle verslag uitbracht, gebeurt dat nu op landelijk niveau.  
 
11. Slot 
Het definitieve verslag wordt vastgesteld tijdens een ledenraadpleging in april 2021. 
 
Eindhoven, januari 2021,  
J. D. Jager, secretaris NGV-KPL 


