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Notulen Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 maart 2013 
 
Van het bestuur zijn aanwezig: Theo de Groof, voorzitter, Hans Verhees, penningmeester. 
Annie Berkers-Romonesco, secretaresse. Marij Damen- van der Aa, bestuurslid en Rinie 
Weijts, bestuurslid en notulist. 
Afwezig van het bestuur met kennisgeving: Peter v.d. Berk en Henk van Sleeuwen. 
Afwezige leden met kennisgeving; Gisela en Hans Berkers, Henk v.d. Boogaard, Cees en 
Marianne Haans, Tinie Janssen, Leo Lenssen, Beppie v.d. Berk, Peter en Ria Louwers, 
Patrick Saasen, Frans Sanders, Riky van Seggelen, Thom Theunissen, Wim en Sjan Jansen en 
Henk van der Vleuten. 
 
1  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom 
In zijn betoog vermeldt hij dat er dit jaar geen leden zijn overleden.  
Gelukkig hadden we wel Greet Cappers-de Vries die werd gefeliciteerd met de titel 
Mierlose mens 2012. 
 

2 Vaststellen agenda en de notulen ALV 2012. 
 De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen. 
Greet Cappers maakt de vergadering er op attent dat in de 3e alinea betreffende 
het overlijden van twee leden het jaartal geen 2012 maar 2011 moet zijn. Verder 
worden de notulen goedgekeurd. 
 

3 Jaarverslag van de secretaris 
De opmerking van de voorzitter dat er in het afgelopen jaar 18 activiteiten hebben 
plaatsgevonden stemt iedereen tevreden. 

 Giel Verest deelt de vergadering mee dat de Heemkundepuzzel te moeilijk was. 
Hieraan zal bij de realisatie van een volgende puzzel aandacht worden geschonken. 
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag goed bevonden. 
 

 Jaarverslag werkgroepen 
De voorzitter memoreert dat er een archeologische opgraving op de Broekstraat 
gedaan in oktober 2012, uitgewerkt wordt. De contactpersoon Henk van Sleeuwen, 
door vakantie afwezig, zal later hierover een verslag maken. 
De voorzitter legt uit hoe de vereniging de Toponiemen kadaster en verpondingen 
gegevens, aangevuld met foto-, film- en beeldmateriaal, genealogische gegevens, 
data en bidprentjes, enz. denkt samen te brengen in een nieuw programma, het 
z.g. AezelProjek. Dit in tegenstelling met het eerder voorgenomen Haza 
programma.  
De voorzitter verzoekt de leden die nog geen lid zijn van de Rabobank zich voor 1 
april aan te melden voor het gratis lidmaatschap van de bank. Hierdoor kunnen zij 
in het najaar een stem uitbrengen voor de Rabo clubkasactie die de vereniging 
extra inkomen kan verschaffen. De penningmeester zal via de nieuwsbrief de leden 
op de hoogte houden. 
De voorzitter doet verslag over de Rabo dankavond die gehouden is in oktober 2012. 
Dit als dank voor de bijdrage die we mochten ontvangen van het Cooperatiefonds 
waardoor we het Oude Raadhuis hebben kunnen voorzien van een computernetwerk 
met Nas-server en de benodigde apparatuur.  
Hans Verhees, kartrekker van de nieuwe website, vertelt dat de realisatie van de 
nieuwe site ten opzichte van vorig jaar ver is gevorderd. Door geld gebrek moeten 
er keuzes gemaakt worden. Dit heeft deels tot vertraging geleid.  
Mogelijk kan het Rabo Cooperatiefonds ook hier bijspringen.  
Jan Verhoeven vraagt of er ook info bij zusterverenigingen werd gevraagd en 
mogelijk sites waren vergeleken. Dit was volgens Hans inderdaad gedaan. 
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 Annie Berkers merkt op dat de feestelijkheden rond de Meiboom dit jaar al om 9 
uur beginnen. 
Greet Cappers en een aanzienlijk aantal anderen leden zegt blij te zijn dat de 
nieuwe site t.z.t. te bezoeken zal zijn zonder code, wachtwoord, inloggen e.d. 
Hieruit blijkt maar weer hoe irritant de ‘ouderen’ dit allemaal vinden. 
 

4 Verslag van de penningmeester en begroting 2013 
Theo stelt Hans Verhees aan de vergadering voor. Voor Hans was het zijn eerste 
optreden voor onze vereniging. Hij deed zijn financieel verslag aan de hand van het 
beeldscherm op een duidelijke wijze. Na afloop waren er geen vragen. 
 

5 Kascontrole en benoeming  
Noud Theunissen deed verslag en maakte de vergadering duidelijk dat hij samen 
met Jan van Kuik de boekhouding secuur had gecontroleerd en alles in orde had 
bevonden. Kort en bondig ‘Alles oké en 100 %. Na deze woorden heeft de voorzitter 
onze penningmeester Hans Verhees decharge verleend.  
 

6 Benoeming kascommissie  
Noud Teunisse zal uit de commissie treden en Rien Romonesco zal zijn plaats voor 
het volgende boekjaar innemen. 
 

7 Bestuursverkiezing 
 Periodiek zijn Annie Berkers-Romonesco en Rinie Weijts aan de beurt om af te 
 treden. 

Beiden zijn herkiesbaar. Door handopsteken maakte de vergadering duidelijk dat 
zowel Annie als Rinie weer voor een nieuwe periode benoemd mochten worden. 
 Beiden hebben aanvaardt.  
 

8 Mededelingen 
De voorzitter maakt bekend dat in de maand mei alle nieuwe leden zullen worden 
uitgenodigd om een kennismakingsavond mee te maken.  

 Ook doet hij een oproep voor vrijwilligers in de werkgroepen. 
 Beveelt nogmaals het grote belang van de Rabo-clubkas actie aan. 
 
9 Rondvraag 
 
 Noud Theunisse prijst de vereniging, haar geweldige samenwerking en het vele 

goede werk dat daar uit voort komt voor de Mierlose gemeenschap. 
Hij doet de mededeling dat boerderij van Saris op De Weijer op een goede manier 
zal worden gerestaureerd en dat de twee gerooide bomen vervangen zullen worden 
door zes nieuwe exemplaren. 
Als derde stelt hij voor om Greet-Cappers- de Vries, eens de eerste secretaresse 
van de Rabo-bank Mierlo ten huize van Frans Meulendijks in de Hekelstraat, op de 
foto te zetten met de apparatuur of nieuwe website geschonken door de Rabo-bank 
en deze bij gelegenheid aan het bestuur van de Rabo-bank aan te bieden. Hij wijst 
de aanwezigen ook nog op de fraaie borden die onlangs zijn geplaatst bij het 
voormalig kasteelterrein. Een bezoek is zeker aan te bevelen. 
 
Greet Cappers vraagt wanneer de Meiboom weer moet worden opgetuigd. 

 Annie komt hier later op terug. 
 

Giel Verest wijst op het grote belang van hulp in de werkgroepen. Ook 
‘kartrekkers’ zijn daar broodnodig. 
 
Jo Klink stelt voor om correspondentie zoveel mogelijk via de mail aan de leden 
toe te sturen. Het secretariaat wil dit ook wel, maar er zijn een groot aantal leden 
die het toch fijner en gemakkelijker vinden om het op schrift te lezen. Graag even 
melden bij het secretariaat en dan komt het via de mail. 
 
Peter v.d. Boogaard wijst op de grote commotie omtrent de vermindering van 
subsidie van de gemeente in het afgelopen jaar. Hij vraagt aan de hand van een 
aantal voorbeelden of het bestuur dit voor de toekomst somber inziet.   
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De voorzitter zegt dat dit bekend is en dat het de volledige aandacht van het 
bestuur heeft. Als voorbeeld haalt hij Sesam-project aan.  

 Peter adviseert om te trachten structureel inkomstenbronnen aan te leggen.  
Ledenwerving, vooral van jongeren, is van groot belang volgens Peter.  

 Dit wordt door de voorzitter beaamd. 
Hennie de Ruijter merkt op dat het van groot belang is om internet en jeugd 
samen in de vereniging te implementeren.  
 
Rinie Weijts deelt mee dat hij met Jos v.d. Vleuten en Leo Lenssen naar Mierlo-
Hout gaat om daar een film en fotoavond van Jan Huijbers te vertonen. 
 
Annie Berkers vraagt hulp bij het opsieren van de meiboom. Er volgen voldoende  
aanmeldingen. 
 
Marij Damen zegt dat we in juni een kinderboekenexpositie houden. Hiervoor 
vraagt zij hulp.  

 De excursie zal dit jaar naar Duitsland gaan. 
 Op 9 juni is er een markt voor oude spulletjes, ook privé kan hier aan mee-gedaan 

worden. Opbrengst naar keuze of voor de vereniging of voor eigen zak. 
 
10 Sluiting  
Met dank en de uitnodiging om de vergadering op “zolder” onder het genot van een drankje 
en een gezellig praatje voort te zetten wordt de vergadering gesloten en ieder verplaatst 
zich naar boven voor een aangenaam verpozen. 
 
Met dank aan notulist Rinie Weijts   

 


