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JAARVERSLAG 2021 VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLAND (NGV-KPL) 
INCLUSIEF FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

1. Leden, bestuur en afgevaardigden 
 
Per 31 december 2021 telde de afdeling Kempen- en Peelland 228  (1-1-2021: 251) leden. 
 

Mutaties in het Bestuur: Mevrouw Magielse stopte als bestuurslid (pr en scanbeheer). 
 

Bestuur 31-12-2021 
Dhr. Neggers, voorzitter; 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. 

 

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

Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van Covid-19. Dat betekende minder vergaderingen, lezingen en 
andere activiteiten. Het aantal  fysieke bestuursvergaderingen was twee, vijfmaal werd digitaal vergaderd via 
Teams. De voorjaars AfdelingsLedenVergadering (ALV) werd geannuleerd, wel zijn verschillende voorstellen 
via digitale kanalen de leden voorgelegd. 
 
 
2. Bijeenkomsten NGV-KPL 
 

2.1. Ledenbijeenkomsten  
 

Vijf lezingen zijn fysiek gehouden in 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven. Drie lezingen zijn vanwege Covid-19 
digitaal aan de leden verstrekt. 
 

soort 2021 Thema Spreker/Organisator 
Aantal 

Aanwezig Gezien* 

start 9 jan 
Nieuwjaarstoespraak  
(digitaal via YouTube) 

Anton Neggers - 105** 

lezing 9 feb 
Maken van een familieboek  
(digitaal via YouTube) 

Albert Koning - 190** 

lezing 8 mrt Open Archieven (digitaal via YouTube)  Bob Coret - 1811 

ALV 10 apr 
Toespraak voorjaar ALV  
(digitaal via YouTube) 

Anton Neggers - 133 

lezing 16 apr Leve DNA (digitaal via YouTube) Leonie Kaptein - 128** 

lezing 10 mei Kadasterviewer (digitaal via YouTube) Arnout van Erp - 805 

ALV 4 sep extra ALV Bestuur KPL 15 - 

lezing 14 sep 
Oorlogsbronnen en Boeven in de familie 
(’t Trefpunt) 

Martijn Spruit 23 - 

ALV 12 okt Najaar ALV Bestuur KPL 26 - 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/kempen-en-peelland/
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soort 2021 Thema Spreker/Organisator 
Aantal 

Aanwezig Gezien* 

lezing 12 okt 
Het zal je beroep maar wezen: 
genealoog (’t Trefpunt) 

John Boeren 26 - 

lezing 9 nov Op zoek naar Heinrich (’t Trefpunt) Karel Werschkull 21 - 
 
*  de genoemde aantallen zijn alle keren dat de uitzending is bekeken; dus ook testen, kort bezoek, 
 tweede bezoek enz.. 
** deze digitale lezingen zijn beperkte tijd toegankelijk geweest. 
 
2.2 Cursussen  
 
In 2021 organiseerde KPL minder cursussen dan normaal. De gevraagde bijdrage is in principe kostendekkend. 
Niet NGV-leden betalen een extra bijdrage. 
 

Periode Dagdelen Naam cursus Cursusleider Aantal 

okt 2021 4 GensDataPro André Van Damme 7 

nov 2021 5 Genealogie* Anton Neggers 12 

 
* cursus gegeven samen met Volksuniversiteit en RHCe. Onder de deelnemers drie KPL-leden. KPL heeft geen 
invloed op de cursusprijs. Door de Covid-maatregelen zijn de drie laatste dagdelen uitgesteld. 
 
3.  De afdelingsledenvergaderingen  
 
3.1. Ledenvoorjaarsvergadering (vanwege Covid-19 vervallen) 
 
Omdat het Bestuur er aan hecht mandaat van de KPL-leden te krijgen voor zijn voorstellen, is een aantal 
Bestuursvoorstellen op 7 april per mail aan de leden voorgelegd. De voorzitter de heer Neggers heeft de leden 
toegespr0ken via een video-opname. Mevrouw Magielse verlaat het KPL-bestuur. Veel dank voor haar jaren 
lange trouwe inzet, in het bijzonder voor het scannen van familiedrukwerk. 
Het Secretariële en Financiële Jaarverslag 2020 wordt met akkoordverklaring via e-mail goedgekeurd.  
 
3.2. Extra afdelingsledenvergadering 
 
Op 4 september is een extra (fysieke) ALV uitgeroepen vanwege de situatie van de NGV. Aanwezig waren 15 
leden. De gebeurtenissen binnen de NGV vanaf mei 2021 worden kort geschetst. 

 
De vergadering verleent de afgevaardigde unaniem mandaat naar bevind van zaken te handelen, waarbij uit de 
vergadering de afgevaardigde gevraagd wordt zich te beijveren om: 

• het huidige interim Hoofdbestuur steviger mandaat te geven,  

• de locatie Weesp te sluiten,  

• het Verenigingscentrum op korte termijn af te stoten,  

• de NGV meer te laten samenwerken met het CBG,  

• het scannen door vrijwilligers van krantenannonces op NGV-locatie te stoppen en  

• een professioneler Hoofdbestuur te benoemen met transparante (financiële) verantwoordelijkheden. 
 

3.3. Ledennajaarsvergadering  
  
Op 12 oktober werden tijdens de najaar ALV  

• de notulen van 4 september goedgekeurd, 

• het organisatieplan Belgiëdag Familiegeschiedenis aangenomen, 
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• de financiën Belgiëdag Familiegeschiedenis geaccordeerd, 

• de begroting  2022 goedgekeurd, 

• de afgevaardigde mandaat verleend naar bevind van zaken te handelen met in acht name van de op de 
extra ALV genoemde zes punten. 
 

 
4. De Twee Kwartieren 
 
In 2021 verscheen 4x de 29e jaargang van de afdelingsperiodiek ‘De Twee Kwartieren’.  
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 werkgroep PR bestond in 2021 uit mevrouw C. van Balkom  en de heer P. Roosenboom.  
 
Facebook 
De Facebookpagina die in 2020 gestart is, is in 2021 voortgezet met regelmatige bijdragen vanuit de afdeling. 
De pagina heeft nu 81 volgers. 
 
Stamboomspreekuren 
Dit jaar hebben geen stamboomspreekuren plaatsgevonden wegens Covid-19. De geplande herstart in oktober 
moest weer afgelast worden. Inmiddels is de werkgroep in overleg met het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven en met de bibliotheek in Eersel voor de opening van een stamboomspreekuur. Er zijn 14 vrijwilligers 
uit het ledenbestand als adviseur stamboomonderzoek. 
 
Digitale producties 
De werkgroep begeleidde op verzoek van de Evenementencommissie het maken van digitale lezingen ter 
vervanging van de wegens Covid-19 uitgevallen lezingen. Het aantal malen dat deze bekeken zijn, staat 
hierboven in de tabel bij 2.1. 
 
Omdat de Stamboomcafés geannuleerd waren, is door mevrouw Van Balkom en de heren Jager en 
Roosenboom een filmpje opgenomen (duur circa 20 minuten). In dit webinar  ‘Stamboomonderzoek’ 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. Het webinar is 356 maal bekeken. 
 
Kadasterarchiefviewer 
De werkgroep beheerde de uitleen van het account van de Kadasterarchiefviewer. In 2021 werd er vanaf begin 
november door 10 leden gebruik gemaakt van het account. 
 
Tijdens de voorjaar lockdown heeft de afdeling PR de volgende activiteiten ontplooid: 

1 De Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter dhr. Neggers werd door dhr. Roosenboom opgenomen op 
de heide en via een YouTube-link verspreid naar alle leden en contacten. Tevens was deze toespraak 
te vinden op de Facebookpagina van KPL. 

2 De februarilezing werd opgenomen en ingesproken door de spreker dhr. Koning, van inleiding en 
afsluiting voorzien door dhr. Van de Donk en gemonteerd door dhr. Roosenboom. Alleen KPL-leden 
kregen een YouTube-link die na een maand stopte. 

3 De maartlezing werd opgenomen en ingesproken door de spreker dhr. Coret, van inleiding en 
afsluiting voorzien en gemonteerd door dhr. Roosenboom.  
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4 Een toespraak door de voorzitter dhr. Neggers naar aanleiding van de geannuleerde 
afdelingsledenvergadering in april werd door hem en  dhr. Roosenboom opgenomen en via een 
YouTube-link verspreid naar alle leden en contacten. Tevens was deze toespraak te vinden op de 
Facebookpagina van KPL. Alleen KPL-leden kregen een YouTube-link die na een maand stopte. 

5 De aprillezing werd opgenomen en ingesproken door de spreker mw. Kaptein, van inleiding en 
afsluiting voorzien en gemonteerd door dhr. Roosenboom. Alleen KPL-leden kregen een YouTube-
link die na een maand stopte. 

6 De meilezing werd opgenomen en ingesproken door de spreker dhr. Van Erp, van inleiding en 
afsluiting voorzien door dhr. Van de Donk en gemonteerd door dhr. Roosenboom.  

 
 
6. Website 
 
De website (met name de afdelingspagina) 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 zes Nieuwsflitsen. Hierbij was enkele malen een bijlage waarin de leden aangemoedigd 
werden bepaalde (genealogische) activiteiten te verrichten. 
 
 
 
7. Ledenadministratie 
 
Per 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden 251, waarvan 21 bijkomende leden;  
Per 31 december 2021 was het aantal leden teruggelopen naar 228 waarvan 16 bijkomende leden. 
 
Een nadere uitsplitsing van de aantallen geeft het volgende beeld: 
- nieuwe leden                          3 - opzegging lidmaatschap                     16 
- nieuwe bijkomende leden       1 - opzegging bijkomend lidmaatschap      5 
     - overlijden       6 

 
 
8. Bibliotheek 
 
In het verslagjaar is het boekenbestand toegenomen door een achttal schenkingen.  
Wij willen de gevers hiervoor hartelijk danken. Het bibliotheekbestand bestaat nu uit 578 boeken en cd’s. 
Door de uitbraak van de Covid-19 waren er slechts 5 uitleningen.  
De catalogus van de KPL-bibliotheek is sinds de tweede helft van het 2019 op de landelijke NGV-webpagina 
raadpleegbaar. In ‘De Twee Kwartieren’ zijn 12 nieuwe en oudere boeken besproken. 

 
 
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. 
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. 

http://www.ontdekjeverhaal.nl/
http://www.ngv.nl/
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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 evenals in 2020 ruim onder de begroting gekomen.  
Er is per saldo € 1.318 uitgegeven bij een begroting van € 3.100. Een voordelig verschil van € 1.782.  De uitgaven 
zijn daarmee maar 42,5% van begroot vanwege  het niet doorgaan van activiteiten vanwege landelijke 
maatregelen in het kader van Covid-19. Met name de uitgaven voor zaalhuur, sprekers en vergaderkosten 
bestuur zijn lager; er zijn geen uitgaven voor de nieuwjaarsbijeenkomst   
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De werkelijk door de landelijk penningmeester gedane betalingen en ontvangsten voor Kempen- en  Peelland 
zijn per saldo  € 974 en wijken bij de uitgaven € 344 af. Dit is ontstaan door het niet uitvoeren van een 
betalingsopdracht van totaal € 344. In het financieel overzicht zijn deze kosten als nog te betalen kosten 
opgenomen. 
De reserve (voormalige spaarrekening (ASD) is ongewijzigd € 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 € 187,   begroot € 650.   
Lezingen:   uitgaven € 594,  begroot € 1.000. 
Verenigingsblad:  uitgaven € 30   begroot € 150. 
Bestuurskosten:  uitgaven € 234,  begroot € 650. 
Promotie:    uitgaven € 225,  begroot € 500.  
   waaronder abonnement Kadasterarchiefviewer €119 en aanloopkosten Belgiëdag  
   Familiegeschiedenis €76. 
Documentatie: (bibliotheek) uitgaven € 30, begroot € 150.  
Cursussen:   uitgaven € 278 en ontvangsten € 259. Omdat het een minimaal saldo van  
   € 19 is, is dit niet overgebracht naar de reserverekening (ASD).  
   Begroot voor zowel uitgaven als ontvangsten was een bedrag van € 1.200.   
Overig uitgaven:   geen uitgaven en ook geen bedrag in begroting. 
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11. Slot 
Het Jaarverslag 2021 wordt vastgesteld tijdens een AfdelingsLedenVergadering in het voorjaar van 2022. 
 
Eindhoven, januari 2022 
  
J. D. Jager, secretaris NGV-KPL 


