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notulen afdelingsledenvergadering d.d. 12 oktober 2021, 
’t Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven. 

 
Aanwezig: 25 leden, 1 niet-lid (zie lijst eind notulen) 
Afwezig: met bericht van verhindering 3 leden (zie lijst eind notulen) 
Voorzitter: de heer Anton Neggers 
 
1. Welkom en opening 

 
Om 19.32 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Notulen ALV 4 september 2021 

De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. Mevrouw Els Lenssen vraagt wat de precieze 

mandatering inhoudt. De voorzitter geeft aan dat op de agenda geen aangekondigde besluiten waarover 

gestemd zou moeten worden, staan. De heer Dik Jager (secretaris) wijst op enkele richtlijnen voor de 

afgevaardigde in de notulen, die aangeven wat de ledenvergadering belangrijk vindt. 

3. NGV – stand van zaken (Algemene Vergadering 11 september) 

De voorzitter: “Na de tumultueuze Algemene Vergaderingen van 29 mei en 10 juli was de AV van 11 

september een rustpunt in een overigens nog steeds ernstige crisis voor de NGV. Van belang is dat de 

afdelingen de gelederen hebben gesloten. Dat is niet in de laatste plaats de verdienste van Jos Taalman, 

die met zijn vrijwillig aftreden de weg vrijmaakte om orde op zaken te stellen. 

Het (tijdelijke) hoofdbestuur, bestaande uit Peter van Boheemen, Casper de Jong en Menno de Lange 
heeft van de vergaderingen een volledig en rechtsgeldig mandaat gekregen om de vereniging te 
vertegenwoordigen. Ook de conceptbegroting die tijdens de AV werd gepresenteerd stemt tot optimisme, 
ofschoon de vele voorbehouden tot voorzichtigheid stemmen.  
Op 13 september diende het kort geding van het hoofdbestuur tegen het voormalig hoofd ICT. De rechter 
heeft ter plekke uitspraak gedaan ‘naar ons voorlopig oordeel’ (zoals de vaste formulering in kort geding 
luidt). Er werden ongeveer twintig eisen toegewezen (en een aantal afgewezen), waarvan de belangrijkste 
te maken hebben met de website en overige ICT-voorzieningen van de vereniging, zoals het overdragen 
van wachtwoorden, inlogcodes, toegang tot systemen etc. Alle eisen werden toegewezen op straffe van 
een dwangsom van € 500 per dag met een maximum van € 50.000. De dwangsom is inmiddels opgelopen 
tot meer dan € 9.000. De tegenpartij heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in kort 
geding, op ‘nader te noemen gronden’. Het hoger beroep dient op 9 november a.s. 
Ondanks het vonnis komt er weinig schot in de medewerking van het voormalig hoofd ICT. Dat er toch 
vooruitgang wordt geboekt is te danken aan de inspanning van de ICT-werkgroep, bestaande uit Teijo 
Doornkamp en Anne Schley. Delen van de website zijn inmiddels weer toegankelijk, en ook het 
mailverkeer via de functionele mailadressen functioneert weer.  
De aanstaande AV van 20 november wordt cruciaal voor de toekomst van onze vereniging. Niet alleen 
moet er nieuw hoofdbestuur worden benoemd, maar ook moet de begroting voor 2022 worden 
goedgekeurd. Daarna kan de klus pas beginnen. Om de NGV toekomstproof te maken moeten er in de 
komende tijd veel beslissingen worden genomen. Over de bestuursstructuur en de bestuurscultuur 
bijvoorbeeld, maar ook over de hoge vaste lasten voor huisvesting en ICT, over de verhouding tussen 
hoofdbestuur en afdelingen en over de activiteiten van de NGV. Eigenlijk moet de vereniging, willen we 
overleven, zichzelf opnieuw uitvinden.  
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Veel leden van onze afdelingen hebben in de afgelopen maanden hun betrokkenheid bij de vereniging in 
deze crisis tot uitdrukking gebracht. Daarvoor onze hartelijke dank!” 
 
Mevrouw Els Lenssen vraagt of de nieuwe aspirant HB-leden ondertekenaars zijn van de vervelende mails. 
Voorzitter: de mails blijken niet door de ondertekenaars gestuurd te zijn. Politieonderzoek leidt 
vooralsnog niet tot een opsporing van de gebruikte computer en de echte verzender. 
 
De heer André Van Damme geeft aan dat GensDataPro geen hinder zal ondervinden van de perikelen bij 

de NGV. De website voor GDP (versie 2) blijft gewoon www.gensdatapro.nl; voor versie 3 is de website 

www.gdp3.nl aangemaakt. De voorzitter heeft dit in de AV van 11 september aangekaart. 

4. Belgiëdag 2022 

De heer Martien van de Donk (penningmeester): op zaterdag 14 mei 2022 vindt in het kader van het 

jubileum een Belgiëdag plaats in ’t Trefpunt (grote zaal met stands, kleine zaal voor voordrachten). De 

Belgiëcommissie bestaande uit mevrouw Astrid Magielse en de heren Peter Roosenboom en Martien van 

de Donk hebben driemaal vergaderd. In de komende Bestuursvergadering wordt de opzet besproken. In 

de lezing van maart of april wordt aandacht besteed aan genealogisch onderzoek in België. Meer 

informatie staat in De Twee Kwartieren. Inkomsten komen van de landelijke NGV en van de spaarrekening 

van de afdeling. 

5. Begroting KPL 2022  

 

Er zijn geen vragen aan de penningmeester.  

De verwachte uitgaven 2021 zullen circa €100 meer zijn door het abonnement op de Kadasterviewer, waar 

al een aantal leden gebruik van maakt. De vergadering keurt de begroting 2022 goed, inclusief de opname 

van €750 voor de Belgiëdag. 

6. Algemene Vergadering 20 november: Verkiezing leden HB en Begroting NGV 2022 

De begroting NGV is veel groter dan de gezamenlijke afdelingsbegrotingen. Dat komt door de hoge vaste 

lasten (vastgoed). De Bestuurscommissie waarvan de KPL-voorzitter deel uitmaakt, is betrokken bij het 

vinden van juiste kandidaten voor het HB. 

Mochten bij de nog te ontvangen stukken voor deze AV onderwerpen zijn waarover de mening van de 

leden van belang is, dan neemt het Bestuur daarover contact op. 

7. Mandatering van de afdelingsafgevaardigde naar de AV van de NGV d.d. 11 september 2021 
 
De vergadering verleent de afgevaardigde de heer Anton Neggers mandaat naar bevind van zaken te 
handelen. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 20.03 uur. 
 
 
 
Eindhoven, 13 oktober 2021 
 
Dik Jager 
secretaris 
  

http://www.gensdatapro.nl/
http://www.gdp3.nl/
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angemeld   

1 Albert Koning  

2 André Van Damme  

3 Anton Neggers  

4 Carola van Balkom  

5 Co van het Groenewoud  

6 Cor de Groen  

7 Dik Jager  

8 Els Lenssen  

9 Ferry Kroon  

10 Gerrit Scholl  

11 Han Hardeman  

12 Henriette Hardeman  

13 Hilde van Roon  

14 Lis van Leeuwen  

15 M. Swarts  

16 Martien van de Donk  

17 Monique Vervest  

18 Peter Roosenboom  

19 Ria van Dingenen  

20 Richard de Grood  

21 Ruud Daverveld  

22 Ruud Gilin  

23 Tony Klomp  

24 Tony van de Wiel  

25 Toon van Gestel  

26 Wil van den Boorn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Afgemeld 

1 Jan Cremers 

2 Kees Lancee 

3 Marie-Louise van Wijk 

 


