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Verslag 35e Algemene Leden Vergadering van 23 maart 2022 

1. Opening 
De voorzi+er, Piet Paantjens, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Door corona is het twee jaar geleden dat er een ALV is gehouden. 
Er wordt een minuut sAlte gehouden om het overlijden te denken van Kees van 
Dorst (betrokken bij de bouwgroep), Nora van de Broek (o.a. betrokken bij de 
website het geheugen van E+en-Leur) en Francis Koster (beheerster heemhuis 
Burchtplein). 
Voor het bijwonen van deze ALV zijn er 20 afmeldingen gekomen. Een aantal 
afmelders betreuren het de vergadering op de middag in plaats van op de 
avond wordt gehouden. Een stemming onder de aanwezige leden geeM aan dat 
er 19 voorstanders zijn voor de middag en 23 voor de avond. Voor 6 personen 
maakt het niet uit. Wellicht is het beurtelings wisselen een oplossing. 
Dit jaar bestaat onze heemkundekring 75 jaar net als Brabants Heem. Van 
Brabants Heem hebben wij voor ons jubileum een beeldje mogen ontvangen 
van de in Leur geboren Pastoor Binck, de oprichter van Brabants Heem. 

2. Terugblik 2020 en 2021 
De secretaris, Wim Buijs, leest een terugblik voor van de belangrijkste 
gebeurtenissen van 2020 en 2021. Door aanwezigen wordt opgemerkt  dat er 
geen vermelding is gemaakt van de open monumentendag van 2020, 
acAviteiten met en rond De Nobelaer, en het Jumbo plaatjesboek. 

3. Financiën 
Door voormalig penningmeester, Jos Buijs, wordt een financieel verslag gegeven 
van het boekjaar 2020 en de begroAng 2022. Er zijn geen op- of aanmerkingen 
op de gepresenteerde cijfers. 
De kascommissie, Jan Hubkens en Jeanet van Dongen, hebben de gedane 
boekingen gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie leden worden 
bedankt voor hun inzet. 
De jaarrekening 2020 wordt hiermee vastgesteld en het bestuur wordt 
gedechargeerd voor het uitgevoerde financiële beleid. 
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jeanet van Dongen en Piet 
Vermunt. 
Het verstrekte overzicht van het aantal leden geeM enige discussie. Het zou 
duidelijker zijn als naast de kolom; aantal leden; nieuwe leden; er ook een 
kolom zou zijn met vertrekkende leden. De gegevens zouden uit de 
ledenadministraAe moeten komen en niet uit de financiële administraAe. 

4. Bestuurszaken 
Binnen het bestuur zijn er zeven domeinen benoemd; Materieel roerend 
erfgoed; PR&CommunicaAe; Secretariaat; Materieel onroerend erfgoed; 
Algemene zaken; Immaterieel erfgoed; Financiën en ICT. Voor elk domein is een 
bestuurslid verantwoordelijk. De uitwerking hiervan is in een organigram 
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weergegeven en zal op de website worden geplaatst. 
Door een onderbezeang in het bestuur is er voor het domein 
PR&CommunicaAe een vacature en voor het domein Materieel onroerend 
erfgoed heeM de voorzi+er naast het domein algemene zaken ook dit domein 
onder zijn beheer. 
Op het voorstel van wijziging van het huishoudelijk reglement zijn en aantal 
opmerkingen en suggesAes binnen gekomen. Dit zijn er teveel om deze plenair 
te behandelen waarop besluiten wordt het huishoudelijk reglement aan te 
passen en bij de volgende ALV opnieuw op de agenda te plaatsen. 

5. Actuele zaken 
De huisvesAng van de Heemkundekring blijM een zorgenkindje. Zoals het er nu 
naar uit zie blijM de locaAe op het Burchtplein nog beschikbaar tot 2025. Mocht 
er echter een huurder zich melden dienen wij met een maand het pand te 
verlaten. 
ICT voorzieningen op het Burchtplein zijn beperkter dan in het Paulushode. Er 
wordt gekeken wat er nog verbeterd kan worden waarbij het uitgangspunt is dat 
de NAS voorlopig nog in het Paulushode blijM staan. De aanleg van een vaste 
internetverbinding op het Burchtplein is vrij kostbaar en wordt nog niet 
overwogen. 
De relaAe met het Streekmuseum E+en+Leur wordt steeds minder en na de 
verbouwing van het museum is er voor ons eigenlijk geen plaats meer. De 
besturen hebben wel overleg met elkaar en zoeken naar oplossingen. 
Het 75 jarig jubileum zal worden gevierd op 11 mei 2022 in het nieuwe gebouw 
van De Nobelaer. Voor de leden is de toegang uiteraard graAs, introducees zijn 
welkom tegen een vergoeding van €12,50. Over enkele weken volgt de 
uitnodiging. 

6. Rondvraag 
Ad Kanters vraagt aandacht voor de WensAmbulance Brabant en deelt na zijn 
oproep folders van deze organisaAe uit. 

7. SluiDng 
Na dat er niets meer aan de orde is wordt de vergadering gesloten. 

 


