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 HKM 35e Algemene Leden Vergadering 14 maart 2019 
 
Aanwezig; het voltallig bestuur. 
Afmeldingen van  Rini v.d. Laar, Hans Gruijters, Nelleke Scholtens, Cees en 
Marianne Haans, Beppie v.d. Berk, Gisela Berkers. 
                                                                                                                                      
1 Opening;  

Voorzitter Theo de Groof heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Hij vraagt een ogenblik stilte voor de leden die in het afgelopen jaar zijn 
overleden; Pieter Blaauw, Iet Kee, Nell Vliegen v. Stipdonk, Nellie Jacobs-
Aerts en Piet Smeets. 
Verder vraagt de voorzitter in het kader van de A.V.G  wet of er 
aanwezige leden zijn die bezwaar hebben dat er foto’s worden gemaakt. 
Niemand maakt bezwaar. 

2 Agenda;   
De agenda wordt zonder wijzigingen, aanvullingen of opmerkingen 
aangenomen.  

2a De bijgevoegde notulen van de 34e Algemene Leden Vergadering 15 maart 
2018 worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
Dank aan de notulist Rinie Weijts en secretaris Annie Berkers en een 
applaus van de aanwezigen.  

3 Jaarverslag; 
Het jaarverslag met enkele toelichtingen over de werkgroepen werd met 
applaus beloond en goedgekeurd.  

4 Financieel verslag;  
Penningmeester Hans Verhees geeft via het scherm een duidelijk overzicht 
en uitleg over de “plusjes en de minnetjes” betreffende de financiën van 
onze vereniging. Vooral door de afname van de gemeentelijke subsidie 
wordt het iets moeilijker om de eindjes perfect aan elkaar te knopen maar 
desondanks hoeven we ons nog geen zorgen te maken en kunnen we 
stellen dat de vereniging gezond is. Ook voor hem was er applaus voor zijn 
financieel beleid. 

5 Verslag kascommissie;  
De kascommissieleden: Joop v.d. Westerlo en Jan Swinkels brachten 
verslag uit. Beiden hadden een gedegen controle uitgeoefend. Volgens hen 
was de algehele dechargering voor Hans en het bestuur op zijn plaats. De 
leden van de commissie worden van harte bedankt.  

6 Benoeming kascommissie;  
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Volgens rooster is Joop v.d. Westerlo aftredend, Rien Romonesco zal zijn 
plaats innemen en in 2020 samen met Jan Swinkels de controle doen.  

7 Bestuursverkiezing; 
Rinie Weijts is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Eveline v.d. 
Linden wordt als kandidaat voorgesteld om de plaats van Rinie in te 
nemen. Zij heeft al een tijdje proef gedraaid in het bestuur. De 
vergadering stemt unaniem in met haar benoeming en ze wordt welkom 
geheten en in het bestuur benoemd. 
Aftredend en herkiesbaar is Annie Berkers-Romonesco. Ook Annie wordt 
unaniem herkozen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Voorzitter Theo de Groof was in 2018 periodiek aftredend en herkiesbaar 
voor onbepaalde tijd: tot zich een nieuwe voorzitter aan zou melden. Hans 
Klink heeft als kandidaat voorzitter al een tijdje met de 
bestuursvergaderingen meegedraaid. Het resultaat is dat het bestuur Hans 
Klink nu mag voordragen als voorzitter. Deze “jonge” voorzitter krijgt met 
een applaus de goedkeuring van alle leden. Theo zal deze vergadering 
verder nog voorzitten, maar Hans neemt wel zitting aan de bestuurstafel. 
De voorzitter heet namens allen de beiden nieuwelingen welkom in het 
bestuur en wenst hen veel succes. 

8 Privacyverklaring (AVG);  
Hans Verhees legt de vergadering uit wat de verklaring inhoud. Enkele 
vragen worden gesteld en naar behoren beantwoord. Verder zijn er geen 
opmerkingen of bezwaren.  

9 Mededelingen;  
Theo deelt mee dat we onlangs bezoek hadden van het voltallig college 
van B&W uit de Gemeente Geldrop-Mierlo. Het was een goede en 
ontspannen samenkomst waar beiden partijen elkaar beter hebben leren 
kennen. 
 

Ingelast: 
Hier wordt de vergadering onderbroken door de binnenkomst van de heer 
Theo Cuijpers, bestuurslid van Brabant Heem en coördinator van onze 
regio.  
Verrast mocht Theo de Groof de zilveren draaginsigne van het 
Brabantsheem in ontvangst nemen. Zijn echtgenote Joke was samen met 
hun kinderen aanwezig toen Theo Cuijpers de oorkonde voorlas waarop de 
vele verdiensten van Theo waren opgetekend. Als dank ontving Joke 
namens de vereniging uit handen van Marij Damen een kleurrijke 
bloementuil.  
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Hierna spreekt Theo zijn dank uit voor de  ontvangen onderscheiding. 
 
Vervolg mededelingen:   
Theo vraagt enkele vrijwillige suppoosten voor de jaarlijkse Torendag op 
26 mei aanstaande, Giel Verest, Marieke v.d. Konijnberg, Riky van 
Seggelen  en Frits de Groof melden zich aan.    
Annie vraagt assistentie bij het versieren van de Meiboom, Els Romonesco, 
Ria v.d. Waterbeemd, Ria Louwers en Irma Coolen melden zich aan.  
Maria Kuijpers stelt het groen voor de versiering van de ringen 
beschikbaar.                                                                                                                           
Annie maakt namens Marij de vergadering er op attent dat het op 18 april 
weer inschrijven is voor de jaarlijkse excursie.                                                                                                                                            
Vervolgens vraagt Peter v.d. Berk naar eventuele overbodige, maar 
functionerende laptops, ook scanners zijn heel welkom. Deze zijn ten 
behoeven van de foto werkgroep hard nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Rinie Weijts geeft info over de organisatie en het programma van het 75-
jarig bevrijdingsfeest op 17 en 21 september.                                                                                                                         
Hans Klink, de nieuwe voorzitter, krijgt de gelegenheid om zijn visie, 
missie en beleidsplan toe te lichten. Hij dankt de vergadering voor het in 
hem gestelde vertrouwen en beloofd zich helemaal voor de vereniging te 
zullen inzetten. 

10  Rondvraag:  
Marieke v.d. Konijnenberg vraagt naar aanleiding van de bevrijdingsinfo 
of er later in de tijd nog aandacht in de media wordt gedaan. Rinie 
antwoord daarop; zodra alles duidelijk is en bij de gemeente vastligt  zal 
hier nog ruim aandacht aan worden gegeven.  
Harrie van de Sande vraagt en krijgt aandacht. Hij looft het bestuur en 
dankt hen voor het vele werk. Veel dank voor de prettige samenwerking 
en het overleg met de jaarlijkse puzzel.  

11 Sluiting;   
Als oud-voorzitter dankt  Theo de Groof ieder voor de geweldige opkomst 
en nodigt de aanwezigen uit om samen onder genot van een drankje en 
een hapje informeel met elkaar af te sluiten, waar vrijwel iedereen ook 
graag gehoor aan geeft.  
   

Notulist; Rinie Weijts, met dank van de secretaris 

 
 


