Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 31 maart 2016
Aanwezig; Theo de Groof, Peter v.d. Berk, Annie Berkers-Romonesco, Hans Verhees,
Marij Damen-v.d. Aa, Henk van Sleeuwen en Rinie Weijts.
Afwezig met kennisgeving; Greet Cappers- de Vries, Jan en Lucie Swinkels, Jan
Manders, Corry Bombeeck, Marie-Jose Raaijmakers, Piet van der Linden, Frans
Sanders, Leo Lenssen, Jacco v.d. Zanden.
Aanwezig; 52 leden.
1 Opening. De voorzitter Theo de Groof opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. In zijn welkomstwoord deelt Theo de vergadering mee dat ons lid Bert
van de Goor in het afgelopen jaar is overleden. Hij vraagt de aanwezigen Bert te
herdenken door een moment stilte in acht te nemen. Onderscheiden; Na de stilte
deelt de voorzitter mee dat er ook een heuglijk feit te vieren was. Toon Romonesco,
trouwe medewerker in de fotoherkenningsgroep is uitgeroepen tot Mierlose mens van
het jaar 2016.
2 Notulen; De notulen worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. De secretaris en de notulist worden met een applaus bedankt.
Onderscheidingen; Theo deelt naar aanleiding van de notulen mee dat het bestuur,
conform de toezegging in de A.L.V. van vorig jaar, richtlijnen heeft opgesteld voor het
toekennen van een onderscheiding. Dat betreft zowel een Koninklijke onderscheiding,
een onderscheiding van Brabants Heem of andere. Tegelijk doet hij de oproep niet te
schromen en eventuele kandidaten voor te dragen of aan te melden.
Straatnaam; Rinie Weijts meldt dat de aanvraag tot straatnaamgeving op het
voormalig fabrieksterrein van textielweverij De Haes na ca. 5 jaar is beloond. De
nieuwe weg zal ‘De Haesweg’ gaan heten.
3 Jaarverslag van de secretaris; het bijgevoegde secretarieel jaarverslag wordt
doorgenomen en zonder op of aanmerkingen goed bevonden. Ook hiervoor een
welgemeend applaus.
4 Financieel jaarverslag; penningmeester Hans Verhees geeft tekst en uitleg bij de
presentatie van de jaarcijfers. Voor veel leden is de uitleg duidelijk en constructief
van aard. Ondanks het kleine positieve bedrag van slechts € 10,86 is iedereen tevreden
en wordt ook Hans met een applaus beloond.
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Giel Verest vraagt of de jaarlijkse contributie van de aangifte belasting mag worden
afgetrokken. Omdat onze vereniging een ANBI-vereniging is mag men onder bepaalde
voorwaarden kosten aftrekken.
Begroting 2016; volgens de begroting van 2016, zal naar verwachting een klein
financieel voordeel van ca. € 5,-- opleveren. Niet veel, maar gezien de moeilijke tijd
van inleveren en bezuinigen toch een (voorzichtig) goed resultaat.
Leden en contributie; het ledenbestand bestaat per 1 maart uit 166 leden.
Er is door 11 leden een contributie achterstand. Hieraan moet wel de nodige aandacht
worden besteed. De penningmeester vraagt de leden die nog geen machtiging tot
overschrijving hebben gegeven, dit als nog te doen.
Jan Coolen vraagt naar de verhouding van het ledenbestand Mierlo en Mierlo-Hout.
Rinie weet te vertellen dat er ongeveer 15 Mierlo-Houtse leden zijn. Graag zouden we
er meer hebben maar moeten nog veel PR- werk in Mierlo-Hout doen en geduld
hebben. Leden stromen niet, maar druppelen binnen. Jan Coolen geeft aan dat post
zoals De Koerier i.p.v. op te sturen naar zijn adres, ook tijdens de maandelijkse foto
herkenning dag in Mierlo-Hout kan worden afgegeven.
5 Verslag Kascommissie: Noud Teunisse en Jan Raaijmakers hebben namens de leden
de financiële administratie van de penningmeester gecontroleerd. Hierbij zijn geen
fouten of onvolkomenheden geconstateerd.
De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn goede werk. Ook
hiervoor kreeg de penningmeester de handen weer op elkaar.
6 Benoeming Kascommissie: Jan Raaijmakers treedt af als lid van de
Kascommissie. Als nieuw lid stelt Jan Verhoeven zich beschikbaar en zal t.z.t. samen
met de heer Teunisse de volgende controle gaan doen.
Onderscheidingen; wel georganiseerd maar niet als zodanig geagendeerd komt de
secretaris van Brabants Heem, Harrie Boot, op dit moment de vergaderruimte binnen.
Nadat Theo de Groof hem heeft voorgesteld vertelt Harrie ons dat hij met een
bepaalde missie naar Mierlo is afgereisd. Door Heemkundekring Myerle waren namelijk
3 personen voorgedragen om het insigne in zilver van Brabants te ontvangen. En aan
alle 3 is deze toegekend.
Met een opsomming van hun verdienste voor Heemkundekring Myerle worden de
namen van 2 decoranten bekend gemaakt: Jos van der Vleuten en Hans Berkers. De 3e
is Leo Lenssen, helaas heeft hij zich door omstandigheden voor deze avond moeten
afmelden. Onder applaus van de aanwezige leden kregen Jos en Hans de
onderscheiding opgespeld en de bijbehorende oorkonde overhandigd. Na nog een mooi
boeket van onze vereniging voor de echtgenotes wordt de vergadering voortgezet. Leo
zal een dag later zijn decoratie en oorkonde en zijn echtgenote de bloemen ontvangen
uit handen van onze voorzitter en enkele bestuursleden.
7 Bestuursverkiezing: Annie Berkers-Romonesco en Rinie Weijts zijn beide periodiek
aftredend. Beide zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten ingebracht en met
algemeen goedvinden worden beide kandidaten herkozen. Zij hopen zich weer voor
een hele periode in te kunnen en mogen zetten voor onze vereniging.
8 Mededelingen: Er zijn verder geen mededelingen te doen.
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9 Rondvraag; Jan Coolen meldt dat hij het jammer vind dat het boek
‘Herinneringen’ uitgebracht t.g.v. 50 jaar Bevrijding Mierlo is uitverkocht. Graag zou
hij in het bezit komen van zo’n boek. Rinie zegt dat er mogelijk wel een is te
kopiëren, ook hier mee zal Jan al gelukkig zijn. Verder tipt Jan ons dat de komende
week en een aantal weken daarna een oorlogsdocumentaire (Band of Brothers) over de
bevrijding op RTL-7 zal worden uitgezonden. Hij raadt iedereen aan om deze zeer
goede documentaire te gaan zien.
Giel Verest; informeert naar de ontwikkelingen die gaande zijn over de “cloud” die in
de toekomst mogelijk al onze historische gegevens gevat in een speciaal
computerprogramma moet gaan opslaan. De gegevens zullen dan wereldwijd te
raadplegen zijn. Ons bezwaar is volgens Peter v.d. Berk namens het bestuur; de grote
kosten die het met zich mee brengt en de onoverzichtelijkheid van de toekomstige
kosten. Op korte termijn, medio april al, zouden we moeten beslissen van deelname ja
dan nee. Als secretaris van Brabants Heem weet Harrie Boot hierop nog aan te vullen
dat er in de bij Brabants Heem aangesloten verenigingen een zeer groot aantal zijn die
met het zelfde probleem kampen. Volgens Harrie, die zegt niet geheel op de hoogte te
zijn van de laatste ontwikkelingen, is er een zeer goed alternatief op de markt dat
zeker net zo goed is en stukken goedkoper zal zijn. Dus, wij wachten af tot de eerst
volgende Regiovergadering met Theo Kuijpers en zullen later beslissen.
Riky Romonesco-van Dijk vraagt naar aanleiding van het verslag wat de precieze
verwachtingen zijn om mee te werken aan de ontwikkelingen en op de kaart zetten
van ”Het Katoenpad”. De voorzitter geeft als antwoord dat daar aan gewerkt wordt en
hulp zeer gewenst wordt. Een volledig en genoeg doend antwoord kan hij nu niet
geven. Theo gaat op informatie uit en zal zo spoedig mogelijk de verkregen info met
Riky bespreken.
Marij Damen deelt mee dat er weer een mooie excursie naar Duitsland is
georganiseerd. Hiervoor is nu al grote belangstelling. Zij deelt met klem mee dat
deelname pas officieel is als het formulier van aanmelding met daarop het gewenste
menu, ontvangen is bij de organisatie.
Annie Berkers deelt mee dat er ook dit jaar weer (voor de 17e keer) een meiboom
wordt opgezet. Voor het versieren van de ‘ringen’ worden nog vrijwilligers gevraagd.
Aanmelden na afloop van de vergadering.
Giel Verest deelt mee dat hij samen met Henny de Ruijter iedere 1e en 3e zaterdag
van 11.00- 13.00 uur in de plaatselijke bibliotheek aanwezig zal zijn. Beide heren
zullen alle geïnteresseerde bezoekers van alle gevraagde genealogische informatie
voorzien. Bovendien zullen ze adviseren over het ‘hoe en waar’ beginnen bij het
opzetten van een eigen familiestamboom.
Theo de Groof vertelt over de aanstaande Torendag op 5 mei en vraagt hulp van
vrijwilligers die hem bij willen staan bij de jaarlijkse Torendag. Dit jaar zal daar ook
de plaatselijke begraafplaats bij betrokken worden.
Peter v. d. Berk deelt mee dat Evelien v.d. Linden graag de zienswijze en eventuele
deelname aan de jaarlijkse ‘Dag van de geschiedenis’ wil toelichten. Het gekozen
item zal zijn; “ Grenzen” in de breedste zin van het woord. Ieder mag en kan daar aan
meedoen als het maar met ‘Grenzen’ te maken heeft. Info volgt nog.
10 Sluiting; niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de vergadering en
nodigt ieder uit om nog gezellig na te kaarten onder het genot van een hapje en
drankje. Direct na de vergadering nemen de leden de gelegenheid waar om de beide
aanwezige gedecoreerde te feliciteren. Samen met hen wordt er nog op een gezellige
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en onderhoudende wijze nagenoten van een succesvol jaar en de vooruitzichten van
een nog mooier en beter jaar.
Notulist Rinie Weijts, met dank van de secretaris
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