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Notulen afdelingsledenvergadering d.d. 12 november 2019, 
’t  Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven. 

 
Aanwezig: 42 leden  
Afwezig: met bericht van verhindering de heren Vaasen, De Smit, Van den Besselaar en de dames 

Van Corven en Sanders-van Dijk 
Voorzitter:        dhr. Anton Neggers 
 
1. Welkom en opening 
Klokslag 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. De spreekster 
van vanavond, mevrouw Strouken, komt wat later. Er is wat meer tijd om te vergaderen of te pauzeren. 

 
2. Vaststellen van de agenda 
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter deelt het overlijden mee van de heer J. Waszink op zondag 10 november. Jan Waszink was 
lange tijd secretaris in het afdelingsbestuur. De afdeling gedenkt hem met dankbaarheid. 
 
Naast de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering te Zeist, waarvan de link de leden is 
toegestuurd geen andere ingekomen stukken. 
 
4. Concept notulen ledenvergadering d.d. 2 april 2019 
Inhoudelijk geen opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de toenmalige secretaris 
ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen: gevraagd wordt of er genoeg vrijwilligers zijn 
om de Stamboomcafés te bemensen. Dat is het geval, maar extra inbreng is altijd prettig.  

 
5. Bestuurvacatures 

De voorzitter haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat vrijwilligers langer en gelukkiger leven. 
De vorige 1ste penningmeester heeft afgelopen zomer besloten zijn functie neer te leggen. De 
heer Martien van de Donk (2de penningmeester) wil voorlopig als penningmeester ad interim 
fungeren. Voor deze functie is dus een vacature. Ook zoekt de afdeling een algemeen bestuurslid 
(en op termijn een tweede secretaris). In het kader van de diversiteit zou het fijn zijn als jonge 
vrouwen zich willen kandideren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter. 
Een enkeling wil al in de pauze meer informatie over de tijdsinvestering en taken. 
 
6. Begroting 2020 
De penningmeester a.i. van de afdeling  geeft een korte toelichting op de begroting 2020. De posten 
Lezingen zijn wat hoger (bijna niemand komt meer voor de NGV-prijs) en de posten Afdelingsblad wat 
lager (alle leden op twee na krijgen De Twee Kwartieren digitaal). 
Na indienen van de begroting is door het Hoofdbestuur NGV (HB) aan alle afdelingen een korting 
opgelegd van circa 20% omdat al een paar jaar de NGV-begroting niet sluitend was en ingeteerd werd op 
de reserves. Gedurende de daarbij ontstane discussie komen de volgende punten aan de orde: 

• Het werk gebeurt in de afdelingen, dus niet daarop bezuinigen; 

• Inkomsten genereren door te onderzoeken of  afdelingen en vereniging aan kan haken bij acties 
zoals Rabo Club Support. 

• De gehuurde ruimten in Weesp opzeggen 
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• Meer samenwerken met CBG op gebied van digitalisering (geen dubbel werk) 

• Afstand doen van papieren last in Informatiecentrum (naar Koninklijke Bibliotheek of CBG) 

• Niet inslaan op de weg van grotere afdelingen 

• Hoe verhoudt korten op de afdelingen zich tot de doelstelling? 

• Hoe staat het met de afdelingsreserves?  Die zijn circa €3000 en bedoeld voor grotere 
ledenactiviteiten en noodsituaties, niet om structureel in de afdelingsbegroting te gebruiken 

• Vergaderen in Bunnik kan goedkoper door besparen op catering lunches e.d. 
 
De digitalisering is – mits met beleid – een groot goed omdat het bronnen voor de leden kan ontsluiten. 
 
Na de gedane toelichting en de antwoorden van de penningmeester op  de gestelde vragen stemt de 
vergadering niet in met de door het HB aangepast begroting 2020. Zij stemt wel in met de oorspronkelijke 
door KPL opgestelde begroting 2020. 

De vergadering geeft – vooruitlopend op agendapunt 9 - de afdelingsafgevaardigde mandaat om 
in de Algemene Vergadering van 25 november a.s. te handelen en te beslissen naar bevind van zaken.  
  
7. Activiteiten voor leden 
Workshops (gratis) worden voortaan tweemaal per jaar gehouden (gratis voor KPL-leden, een in het 
voorjaar, een in het najaar). Soms voor beginnende, soms voor gevorderde leden. Het streven is zoals 
besloten is op een eerdere ledenvergadering de cursussen zelf bedruipend te laten zijn. Een eventueel 
overschot van enkele tientjes komt ten gunste van de KPL-spaarrekening.  
De dames Van Wijk, Hardeman en Van Dingenen vormen sinds kort de evenementencommissie. De 
voorzitter roept op om suggesties voor excursies, cursussen en een eventuele grotere activiteit te melden 
aan het Bestuur. Omdat de NGV-adressen al maanden niet werken, vraagt de zaal om een adres om met 

het bestuur in contact te komen. Alles gaat via het secretariaat secretaris.kpl@gmail.com . 

 
8. Voorstellen van het Bestuur 
Op zaterdag 11 januari 2020 is de Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Trefpunt. Alle leden ontvangen weer een 
uitnodiging. Er is weer een bekende en boeiende spreker uitgenodigd. 
 
9. Mandatering van de afdelingsafgevaardigde naar de AV van de NGV d.d. 25 november 2019 
De vergadering heeft bij agendapunt 7 mandaat verleend. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
De heer Schols vraagt waarom de website nog steeds niet goed functioneert. Hij kan niet goed iets vinden. 
Andere leden vallen hem bij: de GensDataPro website is ook al weken onbereikbaar. Nergens worden 
leden op de hoogte gesteld van dit soort zaken: niet op de site, niet in de Nieuwsbrieven van het Bestuur. 
De voorzitter benadrukt dat “er licht is aan het eind van de tunnel” en vraagt de leden nog even geduld te 
hebben. Mevrouw Hardeman roept op dat de Vereniging niet alles van papier blijft bewaren, zeker als het 
ergens anders ook al ergens wordt opgeslagen. Om 20.19 uur sluit de voorzitter de vergadering, herinnert 
de leden aan de Leden Ontmoeten Leden-dag op zaterdag 7 december en biedt de aanwezigen een kopje 
koffie of thee aan. 

 
 
Eindhoven, 13 november 2019 
 
Dik Jager 
secretaris 
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