Verslag 22e Algemene Ledenvergadering
Heemkundekring ‘Teterings Erfdeel’
gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 19.30 uur
in dorpshuis ’t Web

Aanwezig:

dhr. Jos Verdaasdonk
voorzitter
dhr. Bob Leclercq
secretaris
dhr. Jos Canjels
penningmeester
dhr. Kees van Haperen
lid
dhr. René van den Akker
lid
Voorts aanwezig: zie presentielijst (ter inzage bij de secretaris).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, is verheugd over de grote opkomst en heet alle aanwezigen van
harte welkom op de 22e algemene leden-/jaarvergadering.
Mededelingen:
De voorzitter noemt de namen van de leden van wie een bericht van verhindering is ontvangen: mevr.
de Jong-Mertens, dhr. P. van Gurp, fam. T. Damen, dhr. Hoogkamer, fam. Van Gils, dhr. L. Jagt, dhr.
A. Schrauwen, dhr. J. Berende, fam. Roovers-Vonken, mevr. Gelens, fam. Van den Berg, fam. De
Bie-van Haperen en fam. Zandvliet.
De voorzitter vraagt aandacht voor de tentoonstelling, die dit jaar gewijd wordt aan het Hoeveneind en
omgeving. Graag uw medewerking om foto’s en verhalen ter beschikking te stellen.
De vele en interessante activiteiten van de vereniging vragen ook versterking van onze werkgroepen.
U kunt zich altijd tot een van de bestuursleden wenden.
De voorzitter meldt, dat wij er niet aan ontkomen om overtollige en dubbele spullen uit de
heemschuur te ruimen. Indien er liefhebbers voor zijn, wilt u dat dan kenbaar maken tijdens de
openingszondagen.
De voorzitter dankt de redactiecommissie, die weer voor vier lezenswaardige ledenbladen heeft
gezorgd. De nieuwe rubriek “Wat is dit?” kent een warme belangstelling bij de lezers. Reacties
leveren een gratis lidmaatschap op voor een aspirant nieuw lid voor de duur van 1 jaar.
Zoals gewoonlijk wordt de koffie of thee met worstenbrood tijdens de pauze U aangeboden door de
kring, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Hierna gaat de presentielijst rond waarop de leden ook het e-mailadres kunnen vermelden.
De presentielijsten zijn door de aanwezigen ingevuld en weer ingeleverd. Er zijn 78 leden aanwezig.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 29 januari 2013
De voorzitter stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen en bedankt de secretaris, dhr.
Bob Leclercq. De ledenvergadering stemt hiermee in.
3. Jaarverslag Teterings Erfdeel 2013
Het jaarverslag dat in het ledenblad nr 88 van januari 2014 gepubliceerd is, geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen met dank aan de secretaris.
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4. Jaarrekening 2013 met verslag kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Jos Canjels, die de cijfers kort toelicht. Er zijn geen bijzonder
heden te melden. Wel doet dhr. Canjels de oproep aan de leden om de contributie zoveel mogelijk via
automatische incasso te laten verlopen. Dat scheelt wat werk.
De kas-commissie bestaat uit de heren De Rooij en Verstegen. De heer Verstegen doet het woord en
vermeldt dat de controle naar volle tevredenheid is verlopen. Tevens meldt jij dat de aanbeveling van
voorgaand jaar is opgevolgd en dat de energierekening die voorheen via ’t Web liep, is naverrekend
en inmiddels rechtstreeks gaat.
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester te danken voor het goed
financieel beleid en te dechargeren voor de jaarcijfers 2013. De vergadering is akkoord.
5. Benoeming kascommissie 2014
De voorzitter bedankt de heren De Rooij en Verstegen voor hun werk als lid van de kascommissie en
vraagt wie volgend jaar als opvolger van dhr. De Rooij de controle wil doen. Dhr. H. Antonissen stelt
zich beschikbaar en wordt benoemd.
6. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster treden drie bestuursleden af: de heren Jos Canjels, Cees van Haperen en secretaris
Bob Leclercq. Jos Canjels heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen.
De voorzitter spreekt namens de ledenvergadering een dankwoord uit naar Cees van Haperen en
Bob Leclercq, hetgeen de vergadering bevestigt met een hartelijk applaus. José Leclercq en Corrie
van Haperen ontvangen een bloemetje voor hun steun.
De ledenvergadering bevestigt de herbenoeming van Jos Canjels eveneens met een applaus.

7. Rondvraag
Op de vraag van de voorzitter, of er belangstelling is voor middagbijeenkomsten in plaats van ’s
avonds, wordt geantwoord dat ’s avonds prima is, maar wel graag een locatie zonder storend geluid
van schuivende stoelen van de locatie ernaast. De heer Piet Wirken brengt in, dat de
ledenvergadering beter niet moet samenvallen met de avond van de bridgeclub, want de constructie
van de vloer en wanden leidt nu eenmaal tot geluidoverlast.
Dhr. Hein Antonissen memoreert, dat het bestuur van de heemkundekring zich bijzonder inspant om
de vereniging goed te laten functioneren. In het bijzonder vraagt hij de ledenvergadering om een
applaus voor de voorzitter, die nu ook aan de privé-sfeer veel aandacht moet geven. De vergadering
beantwoordt dit met een hartelijk en bemoedigend applaus aan de voorzitter en zijn echtgenote.
De penningmeester Jos Canjels herinnert aan de nieuwe werkwijze van de Rabobank om
sponsorgelden ter beschikking te stellen. Hij roept eenieder op om, als u lid bent van de Rabobank,
de stem uit te brengen op de heemkundekring.
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting / Pauze
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en voor het vertrouwen dat in het bestuur is
gesteld. De voorzitter meldt, dat de heemschuur op zondag 6 april 2014 weer open gaat en hoopt dat
eenieder in de gelegenheid is om de tentoonstelling over het Hoeveneind te bezoeken.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is het pauze, met koffie/thee en worstenbrood.
Na de pauze volgt het optreden van de groep Elckerlyc Speellieden uit Oisterwijk. Aan het applaus te
merken wordt het optreden zeer gewaardeerd.
Tenslotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag wordt vastgesteld in de ledenvergadering van dinsdag 27 januari 2015.
J.P. Verdaasdonk
voorzitter

R.P.A. van den Akker
vastlegging jaarverslag
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