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Concept notulen afdelingsledenvergadering d.d. 10 mei 2022, 
’t Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven. 

 
Aanwezig: 29 leden, één niet-lid  
Afwezig: met bericht van verhindering zes leden  
Voorzitter: de heer Anton Neggers 
 
1. Welkom en opening; herdenking 
Om 19.37 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vraagt een moment 
van stilte voor de zeven KPL-leden die het afgelopen jaar zijn overleden. 
 
2. Notulen ALV 12 december 2021 

De notulen worden zonder wijziging met dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 

3. Bestuurssamenstelling 

De heren Jager en Spee worden bij acclamatie gekozen als Bestuurslid. De heer Jager continueert het 

secretarisschap terwijl de heer Spee als penningmeester aantreedt. De voorzitter bedankt de heer Van het 

Groenewoud (Jacobus Hoeke, 1935) voor al die jaren dat hij als ondersteuner en bestuurslid de afdeling 

heeft gediend. Hij begon in 2000 als webredacteur, later werd hij bibliothecaris en voerde hij de 

ledenadministratie. Hij gaf steeds ondersteuning bij de Stamboomcafés. Vervolgens wordt de heer Van de 

Donk (M.C.M.G, 1946) uitgeluid. Hij heeft verschillende keren als 1ste en 2de penningmeester de afdeling 

consciëntieus gediend. Zelfs was hij gelijktijdig penningmeester van het Hoofdbestuur en heeft als 

penningmeester van de Brabantdag Familiegeschiedenis een aantal jaar geleden een prachtig 

genealogisch en financieel gezond resultaat behaald. Beide heren ontvingen een welverdiend applaus. De 

voorzitter vraagt een vrouw en een man de overgebleven twee vacatures te vullen.  

4. Jaarverslag KPL 2021  

Er zijn geen vragen, de vergadering keurt het secretariële en financiële jaarverslag 2021 met dank aan de 

secretaris goed. 

 

5. Algemene Vergadering 21 mei 2022 

Er zijn geen opmerkingen over de te behandelen agendapunten. Uit de vergadering komt wel de vraag hoe 

het staat met het terugvorderen van de dubieuze uitgaven van het voormalig hoofd IT. De voorzitter geeft 

aan dat circa 30.ooo euro aan dwangsommen is overgemaakt. zijn ongeveer 10% van de betreffende 

uitgaven. Het lijkt moeilijk juridisch een en ander hard te maken; bovendien wil het huidige Hoofdbestuur 

eigenlijk een streep onder de zaak zetten en zich bezig houden met zaken waarvoor de Vereniging is 

opgericht. De vergadering verleent de afgevaardigde de heer Neggers mandaat naar bevind van zaken te 

handelen en te stemmen. 

 
6. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 20.09 uur. 
 
 
Eindhoven, 11 mei 2022 
Dik Jager 
secretaris
 


