
Verslag van de algemene ledenvergadering van historische vereniging Numaga 16 mei 
2017  

Achter de bestuurstafel zit het dagelijks bestuur; voorzitter Jos Joosten, intern secretaris Ellen 

Hijmans, penningmeester Fred Wester en extern secretaris Rob Wolf (verslag). In de zaal 

zitten circa vijftig leden. 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Jos Joosten opent de vergadering en stelt de agenda vast 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er waren geen mededelingen en ingekomen stukken 

3. Bestuurswisselingen 

De voorzitter verzoekt instemming van de ALV voor de volgende bestuurswisselingen. 
- Frans de Krijger treedt af als penningmeester, maar blijft aan als gewoon bestuurslid 
- het lidmaatschap van Els Peters wordt met een jaar verlengd 
- Voor Jan Brauer is de tweede termijn van vier jaar voorbij. Op aandringen van het bestuur 
blijft hij nog een jaar aan in verband met zijn werk op publicitair gebied 
- Fred Wester volgt Frans de Krijger op als penningmeester. Als nieuweling stelt hij zich kort 
voor. Na een studie sociologie in Leiden kwam hij als wetenschappelijk medewerker aan de 
KUN werken. Later werd hij hoogleraar in de massacommunicatie. Inmiddels is hij met 
emeritaat.  
De ALV gaat met handopsteking akkoord met deze bestuurswisselingen 

4. Notulen van de ledenvergaderingen van 17 mei 2016 en 22 september 2016 

De notulen worden doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2016 van de vereniging Numaga en haar commissies  

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester  
Penningmeester Fred Wester licht het financieel jaarverslag toe. Hij heeft in het onderzoek 
na zijn aantreden vastgesteld dat er de vijf vorige jaren jaarlijks gemiddeld €29.500 aan 
contributie binnenkwam, maar €36.000 à €38.000 werd uitgegeven. Rekening houdend met 
de  BTW die wordt teruggegeven, mogen de uitgaven maximaal €33.000 belopen.  
Hierdoor teerde de vereniging in op de reserves. Hij verbaast zich erover dat het bestuur dit 
niet in de gaten heeft gehad. Hij vermoedt dat het volgende aan de hand was. Omdat de 
contributiebrief elk jaar in december de deur uitging, kwam een groot deel van de 



contributie al voor 1 januari binnen. Daarom was er aan het eind van het jaar geld genoeg. 
Maar dat was schijn, omdat het geld van het volgende jaar was. Eind 2014 stond er €23.000 
op de spaarrekening, maar in feite was dat maar €5.000, omdat €18.000 contributie voor 
2015 was. Van die €5.000 moesten ook nog wat rekeningen af, zodat de reserve eigenlijk 
maar €2.000 bedroeg. 
Eind 2015 werden de problemen  zichtbaar, omdat de contributiebrief voor 2016 pas in 
januari werd verstuurd. Op 31 december 2015 stond er €4.500 op de spaarrekening. Zelfs dit 
bedrag was niet reëel, omdat 47 leden ook zonder contributiebrief al in 2015 voor 2016 
hadden betaald, samen €1.900, zodat in feite de reserve slechts €2.600 bedroeg. 
Ook ontdekte de penningmeester dat de laatste jaren een post nagekomen kosten in de 
begroting werd opgenomen. In 2015 was €1.800 en in 2016 €4.600. De tekorten werden met 
andere woorden doorgeschoven.  
Het echte  probleem is, dat er veel meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Om te 
voorkomen dat de vereniging het einde van het jaar niet haalt – wat bij ongewijzigd beleid 
zeker het geval zou zijn - moet er worden bezuinigd. Een aantal maatregelen is al genomen. 

- Van de kosten van het Jaarboek (€10.000) was €3.000 bestemd voor portokosten. 
Met ingang van dit jaar wordt aan leden gevraagd hun exemplaar ergens op te halen. 

- Van de €17.500 van het Nijmeegs Katern gaat €3.000 naar de apart gedrukte en 
ingevouwen ledenbrief. De brief wordt vereenvoudigd en bij voorkeur digitaal 
verzonden 

- De vijf lezingen kosten jaarlijks €5.500. Dat zijn vooral de kosten van de huur van de 
Lindenbergzaal. De kleinere Steigerzaal is op jaarbasis €2.000 goedkoper 

- En ook de bestuursposten zijn aanzienlijk verlaagd doordat het bestuur niet meer na 
afloop van een lezing op kosten de vereniging kan borrelen; en omdat de kosten van 
een etentje ter gelegenheid van het vertrek van bestuursleden beperkt worden. 

Bij elkaar moeten deze maatregelen de uitgaven met 5000 euro verlagen. 
 
Een ander probleem is de wanbetaling. Uitgaande van 800 leden zou er jaarlijks circa 
€32.000 moeten binnenkomen, maar dat bedrag is de afgelopen jaren nooit gehaald. In 2016 
was het bijvoorbeeld €28.000. De reden is dat leden ook na rappelleren niet betalen, onder 
andere doordat ze verhuizen of een ander e-mailadres nemen zonder dat door te geven. 
Vraag uit de zaal: overweegt u sancties?  
Antwoord van de penningmeester: mensen die meerdere jaren niet hebben betaald en niet 
op aanmaningen reageren, ontvangen niets meer. 
Vraag: bestond er geen debiteurenadministratie? Is er in het verleden niet aangemaand? 
Antwoord voorzitter: dat laatste is zeker gebeurd. De twee laatste penningmeesters hebben 
actie ondernomen om wanbetalers tot betaling te brengen. Sjef van de Wiel in 2012-2013, 
Frans de Krijger in 2016, maar het gebeurde niet systematisch, mede door een gebrekkige 
ledenadministratie.  
 
Vervolgens licht penningmeester Wester toe dat hij de balansen van 2015 en 2016 naast 
elkaar heeft gelegd. De balans van 2015 heeft hij van zijn voorganger overgenomen, die van 
2016 heeft hij zelf opgesteld, maar vanwege de vergelijkbaarheid wel op dezelfde voet. Uit 
de zaal wordt gevraagd of hij niet op korte termijn een nieuwe beginbalans wil maken die de 
reële situatie weergeeft. 



7. Verslag van de kascontrolecommissie; decharge van het bestuur  

Het lid van de kascontrolecommissie Andreas Caspers spreekt ook namens het medelid Hans 
Begheijn die zich verontschuldigt. Caspers verklaart dat de kascommissie op 1 mei bij de 
penningmeester thuis de boeken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Hiermee is het 
bestuur gedechargeerd. 
 

8. Begroting 2017 

Nadat hij heeft medegedeeld dat er in 2016 voor 2017 geen begroting was gemaakt, licht de 
penningmeester  toe dat hij een begroting heeft opgesteld voor 2017 en 2018. In 2017 zal  
naar schatting €29.500  binnenkomen als contributie, we mogen rekenen op €5.000 aan 
BTW-teruggave en nog enkele honderden euro’s aan de verkoop van jaarboeken, Nijmeegse 
Katernen en cd-roms. Daarom mogen de uitgaven niet meer dan €34.500 belopen en zijn de 
eerder in dit verslag genoemde bezuinigingen noodzakelijk. 
Uit de zaal wordt de penningmeester gecomplimenteerd met de manier waarop hij de 
financiële problematiek bij de horens heeft gevat. 
De voorzitter sluit de bespreking van de financiële problematiek af met de opmerking dat we 
moeten oppassen, maar de Numaga zeker niet op weg is naar de afgrond. 
Hij vraag de zaal toestemming voor twee zaken: 

- dat de penningmeester een reële balans opstelt; 
- dat de contributie met €5 wordt verhoogd  

Opmerking uit de zaal. Wat blijft hangen is dat het de afgelopen jaren niet is gegaan, zoals 
het hoort. Het is bijzondere is dat de achtereenvolgende kascommissies dit hebben laten 
gebeuren. De spreker stemt in met een contributieverhoging, maar wel op voorwaarde dat 
de boekhouding voortaan professioneel wordt verzorgd. Hoewel hij hierin alle vertrouwen 
heeft, wil hij het toch gezegd hebben. 
Voorzitter: Het bestuur als geheel was verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar is in 
slaap gesust door rooskleurige eindejaarscijfers. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

S. Brinkhoff en M. BGlans die een actieve rol in de financiële discussie hebben gespeeld, 
vormen de nieuwe kascontrolecommissie. 

10. Rondvraag 

Omdat Numaga zelf minder dan voorheen kan reserveren voor het lustrum van 2019 zal het 

een soberder karakter krijgen dan de vorige versies. Opgemerkt wordt dat het lustrum 

Numagawaardig moet worden. Daarom is het van belang om in verband met de sponsoring te 

kiezen voor een thema dat interessant is voor het bedrijfsleven. Dit gezien de ervaringen van 

2009 en 2014. Howel het lustrumthema van 2014 (Nijmegen en de regio) interessant was, viel 

het moeilijker sponsorgelden te verwerven dan in 2009, toen het thema de Nijmeegse 

industrie was.  

11. Afsluiting 

Voordat hij daadwerkelijk overgaat tot sluiting van de vergadering, zet de voorzitter de 

redactieleden van het Nijmeegs Katern in het zonnetje. De reden is dat de presentatie van het 

Numaga Jaarboek jaarlijks een feestelijke bijeenkomst is, terwijl de redactie van het Nijmeegs 

Katern vijf keer per jaar in stilte een boeiend en fascinerend tijdschrift produceren, waarvan 

hij telkens het cellofaan afscheurt om te gaan lezen. 


