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Verslag van de algemene ledenvergadering van de historische vereniging Numaga, dinsdag 

22 mei 2018, 20:00 uur, Lindenberg Steigerzaal 

 
Aanwezig zijn 55 leden. Achter de bestuurstafel zitten Jos Joosten (voorzitter), Fred Wester 
(penningmeester) en Rob Wolf (secretaris, verslag) 
 
Na de opening werkt de voorzitter de agendapunten 2- 4 (Mededelingen en ingekomen 
stukken, Notulen van de ledenvergadering van 16 mei 2017 en Jaarverslag 2017 van de 
secretaris) in een hoog tempo af. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken, terwijl 
noch de notulen van de ALV 2017, noch het jaarverslag van de secretaris aanleiding tot 
opmerkingen geven, 
 
5. Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester  
Penningmeester Fred Wester geeft een toelichting bij de stukken 
Begint met de conclusie van zijn verhaal; we hebben weer een reserve, maar het is nog niet 
halleluja. 
Hij heeft twee overzichten gemaakt. Aan de hand ervan bespreekt hij toestand financiën. 
Begint met ‘baten en lasten 2017’. Bij baten contributie. Dit jaar 35.400. In de afgelopen tien 
jaar is het nog nooit zoveel geweest.  
Twee oorzaken:  
- er zijn veel achterstallige contributieschulden betaald; uit 2016 ruim 3000 euro 
- bijna iedereen heeft zijn contributie van 2017 betaald. 
Hij legt de werkwijze uit. Contributiebrief in januari. Levert in 3 maanden tijd 60% van de 
contributie op. In juni tweede vraag; vervolgens 2 x e-mail. Tenslotte brieven gaan schrijven. 
Tegelijkertijd een screening van het ledenbestand; wie is er nog lid, leeft nog en waar 
woontie dan? In 2017 daarmee begonnen en dit jaar afgerond. Omdat we nu precies weten 
wie er lid zijn, zijn alle fouten uit het bestand verdwenen. 
Er is dus heel veel contributie ontvangen, maar geen halleluja, omdat er ook heel veel 
mensen verdwenen. Drastisch minder dan twee jaar geleden. Toen verzendbestand katern – 
niet gezinsleden – toen ruim 825 personen; nu 757 . in twee jaar tijd 75 mensen weg. 
aandachtspunt 
Ander punt in 2017 eenmalig veel BTW terugontvangen. We betalen meer dan dat we via 
contributies ontvangen. Het wijst erop dat we in 2016 veel teveel geld hebben uitgegeven. 
Dit bedrag zult u in de toekomst niet meer zien. We geven veel minder uit 
Redelijk veel spulletjes verkocht; met name omdat we de cd-rom hebben laten herdrukken. 
RAN: uit 2009 enveloppe met 900 euro, inkomsten lustrum van dat jaar. 
Totaal 43.000 inkomsten 
Uitgaven 2017. 
Vorig jaar is financiële toestand tijdens ALV besproken; belangrijkste punt dat er veel teveel 
geld werd uitgegeven. 38.000 
Dit jaar 32.000. Dus flink ingelopen 

- Jaarboek was 1.500 euro goedkoper (tijdens presentatie 100 mensen ophalen; + 
ophalen in Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. In februari zijn slechts 500 
exemplaren verstuurd. Alleen aan porti scheelt dat erg veel geld. Porti is een van de 
grootste kostenposten. 
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- Ledenbrief werd even luxe uitgevoerd als Nijmeegs Katern. Kostte 3500. Gaat nu per 
e-mail; ook veel minder kosten; daarvoor wel een mailprogramma aangeschaft, 
Poldersoft. Toch winst 

- Lezingen goedkoper geworden; dit jaar nog goedkoper, omdat we op andere locaties 
zijn gaan zitten. Veel goedkoper dan de Limburg 

- Bestuur; dit jaar slechts 976 euro; vooral omdat bestuur veel minder geborreld heeft 
- Organisatiekosten omhoog; vanwege aanschaf Poldersoft, programma voor 

ledenadministratie, en het werken aan de website. Omzetten naar wordpress zodat 
we zelf dingen erop kunnen zetten en eraf halen. Dat is veel goedkoper dan dat door 
derde te laten doen. Heeft 15.00 euro gekost 

Dat alles bij elkaar 32.800 euro 
Nog twee posten. Op de spaarrekening krijgen we bankrente; en vorig jaar excursie met 29 
deelnemers; inkomsten 1370 en uitgaven 1408. Dus  die mensen hebben een prachtige dag 
gehad. En dat kostte ons 38 euro. 
 
Resultaat van ruim 10.000. 
Had vereniging wel nodig. Zien we op tweede overzicht.  
Als we alle saldi bij elkaar  tellen, dan kwamen we in 2016 op 4800 euro en nu op 15.000 
euro. Dus ruim 10.000 meer. 
We mogen ons niet rijk rekenen, want is  dat echt een reserve? 
Zo is er in 2018 657 euro extra voor de verzending van het Jaarboek besteed en hebben aan 
de andere kant een aantal leden al de contributie voor 2018 in 2017 al hebben betaald. 785 
euro. Hebben deels een automatische overschrijving. 
Als ik deze bedragen eraf trek. Reserve van 13.747 euro eind 2017 
 
7. Begroting 2018 
Omdat vorig jaar is gezegd dat het raar is dat de begroting voor het lopende jaar pas in mei 
wordt gepresenteerd, bied ik nu de begroting voor 2018 en 2019 aan. Basis zijn de uitgaven 
in verenigingsjaar 017. 
Begroting is lager dan 2017. ik begroot 35.000 inkomsten; ga ervan uit dat bijna iedereen de 
contributie betaalt, 98% van de leden 
Uitgaven: zowel Jaarboek als Nijmeegs Katern zullen iets duurder uitvallen; lezingen 
goedkoper. 
In 2019 extra-uitgaven vanwege het lustrum. Hij heeft hiervoor 2000 gepland. 
Er zit nog wat ruimte in de begroting van volgend jaar 
 
Vragen: 
Ton Plass: jammer dat 2018 en 2019 niet eruit zien als 2017, waarin een flink overschot is 
gecreëerd 
Je hebt dat uitgelegd aan de hand van een aantal factoren, waaronder de BTW. Maar bij de 
BTW krijg ik een onprettig gevoel, want die hoort niet in de verlies- en winstrekening thuis. 
Drukt ook het resultaat 
Penningmeester: waarom moeten we zo’n groot resultaat hebben. We zijn vereniging een 
niet winstbeogende organisatie. 
Het is wel een punt dat het lijkt alsof we in 2017 een overschot hebben geproduceerd van 
10.000 euro. 
Plass; nee, dat staat er 
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Penningmeester erkent dit en licht toe dat de BTW in 2017 terugkomt, maar dat die eigenlijk 
bij 2016 hoort. Je moet het zo zien dat de winst in 2017 minder groot is dan hij lijkt en het 
verlies in 2016 minder groot dat lijkt. 
Maar terecht dat u het zegt. 
Hij wist erop dat hoewel op dit moment er nogal wat leden bijkomen de tendens van het 
ledental dalend is. Eenvoudigweg omdat leden overlijden. Moeten rekening ermee houden 
dat we tien leden per jaar zullen verliezen 
Plass:  maar bij 45 euro per persoon, 10 leden verdwijnen, 450 euro. Is een klein getal 
Penningmeester: ben ik niet bang voor gezien de begroting 
Jan Brauer: idee om deel van de reserve in te zetten voor ledenwerving 
Voorzitter: komen we straks op terug 
Harrie Koolen: vraag naar de ontwikkeling van de organisatiekosten? 
Penningmeester; die zijn gestegen omdat we in 2016 e vooral 2017 hebben gewerkt aan de 
website en aan Poldersoft; moest aangekocht worden, valt nog wel mee. En het moet 
geïnstalleerd worden en aangepast aan alle categorieën van de vereniging 
Koolen: komend jaar hetzelfde. Staat er weer iets op stapel? 
Penningmeester: nee. Toen ik dit vanmiddag aan het voorbereiden was, besefte ik dat we dit 
bedrag niet gaan halen; het wordt minder 
Koolen: is er een streefbedrag wat reserve betreft? 
Penningmeester: 10.000 heb je minstens nodig voor onverwachte gebeurtenissen. Op he 
einde van het jaar is er een overgang naar nieuwe betalingen. Dan heb je een buffer nodig. 
Ik wel een streefbedrag aan uitgaven. Dat is niet hoger dan de contributie. Daar moeten de 
gangbare uitgaven uit betaald worden. 
Voorzitter bedankt Fred Wester voor de toelichting en de uitleg.  
 
6. Verslag van de kascommissie (leden Stan Brinkhoff; Max Blans); decharge van het bestuur  
Stan Brinkhoff leest het verslag van de commissie voor 
‘De kascommissie die op 16 mei 2017 voor het boekjaar 2017 was benoemd bestaat uit de 

heren S. Brinkhoff en M. Blans. De penningmeester, de heer F.P.J. Wester, heeft de 

kascommissie uitgebreid van informatie voorzien en inzage in relevante stukken gegeven. Op 

15 mei 2017 heeft de kascommissie een onderhoud met de penningmeester gehad. Tevens is 

er diverse malen met de penningmeester telefonisch overleg geweest. 

Zoals uit het Jaarverslag en het Verslag van de Algemene Ledenvergadering is op te maken 

was met betrekking tot financiële zaken veel onduidelijkheid. De nieuw aangestelde 

penningmeester heeft de problematiek in beeld gebracht –zie ook het Verslag Algemene 

Ledenvergadering- en met grote voortvarendheid en succesvol de vereniging financieel op de 

rails gezet. Dit blijkt onder meer uit het innen van de contributies, het reduceren van de 

uitgaven en het opzetten van een ledenadministratiesysteem. Alle lof voor deze aanpak! 

Enkele opmerkingen ten aanzien van de finale financiële verslaglegging: 

De toelichting vermeldt dat de excursiekosten onder de Lasten als saldo van inkomsten en 

uitgaven zijn opgenomen. Met andere woorden als onderdeel van het resultaat. 

Boekhoudtechnisch hadden de inkomsten onder de Baten verantwoord moeten worden en de 

uitgaven onder de Lasten. Het resultaat ad 10.290,80 blijft daarmee overigens ongewijzigd. 
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In de balans is geen aansluiting tussen de bedragen van de reserves. De reserve in 2017 had, 

ten opzichte van 2016, met het positief resultaat ad 10.290,80 toegenomen moeten zijn. De 

balans vermeldt echter een toename van 11.674. In de Toelichting op de balans merkt de 

penningmeester ter zake op ‘zover ik kon nagaan’.  In het kader van de financiële perikelen, 

zoals ook in het Jaarverslag aangestipt, is daarmee de opmerking van de penningmeester en 

het verschil in de stand van de reserves verklaarbaar en acceptabel.  

In de balans zijn aan de creditkant (= reserve en schulden) Vooruit ontvangen contributie en 

Nog te betalen porti opgenomen. De creditkant dient echter nog aangevuld te worden met 

Nog te betalen kosten kamer van Koophandel, ING Bank 4de kwartaal 2017 en 

katerncommissie, totaal voor een bedrag van 205,62. Aan de debetkant (=bezittingen) 

dienen Nog te ontvangen BTW en contributies opgevoerd te worden voor een totaalbedrag 

van 1.500. Gesaldeerd valt daarmee de Reserve 1.294,38 hoger uit en bedraagt  15.041.  

De kascommissie adviseert de Reserves op de balans onder te verdelen in Vrij beschikbare 

reserves en Reserves Lustrumviering 2019. Dit mede gezien de (uiteindelijk) omvang van deze 

specifieke aanwending. 

Vanwege de eerder genoemde financiële perikelen is terecht afgezien van de opvoer van een 

begroting 2017. In de Begroting wijken de lasten voor het jaarboek (onder Reëel 2017)  af 

van de realisatie 2017 (conform Baten en Lasten).  In het kader van een vergelijk met 2018 en 

2019 is deze werkwijze acceptabel. 

Aanbeveling: 

De kascommissie adviseert nadrukkelijk van het bijhouden van de administratie op excelbestanden af 

te stappen  en de  aanschaf van een boekhoudprogramma te overwegen. En dan bij voorkeur een 

programma wat aan de ledenadministratie te koppelen is. Dit voorkomt grotendeels dat foutieve 

bedragen worden opgevoerd en tellingen niet kloppen. Het Bestuur heeft met een druk op de knop 

ook op ieder moment inzage in de actuele financiële situatie. Tevens zal er sprake zijn van een 

aanzienlijke tijdsbesparing. De kosten voor een dergelijk programma moeten beperkt kunnen zijn. 

Conclusie: 

Het Bestuur / de penningmeester onderkent de het belang van een correcte verslaglegging. De 

kascommissie heeft vertrouwen in de aanpak. Ondanks de opmerkingen van de kascommissie ten 

aanzien van de finale vastlegging adviseert  zij de Algemene Ledenvergadering het bestuur te 

dechargeren. Daarbij gaat de kascommissie er wel van uit dat de balans en de resultatenrekening 

correct gepresenteerd worden. De wetgever vereist tenslotte dat een vereniging gehouden is op 

zodanige wijze een administratie te houden dat hier te allen tijde rechten en verplichtingen duidelijk 

uit blijken.   

S.H. Brinkhoff /  M.J.Th. Blans’ 

(applaus) 

Voorzitter vraagt of de vereniging het advies van de kascontrolecommissie overneemt. Daaraan 

voorafgaande zegt hij dat hij vorig jaar erop is aangesproken dat toen niet vaststond of alle 
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aanwezigen  lid van de vereniging waren. Hij vraagt daarom formeel de aanwezige niet-leden zich te 

melden. Het gaat om twee personen. 

Hij stelt namens het bestuur voor de decharge te verlenen. Bij handopsteking stemt de 

vergadering hiermee unaniem in. (applaus). De voorzitter dankt de beide heren van de 

kascommissie. 

Omdat de begroting meteen na agendapunt 6 is besproken, stelt de voorzitter voor de 

begroting eveneens voor akkoord te verklaren. 

 
8. Benoeming nieuwe kascommissie  
Van de zittende kascontrolecommissie wil de heer Brinkhoff blijven. De heer Harrie Koolen 
treedt toe als nieuw lid. 
De penningmeester stelt voor dat hijzelf met de oude kascontrolecommissie en het nieuwe 
lid in overleg gaat over de opstelling voor volgend jaar. Dat betreft niet alleen de presentatie 
van de cijfers, maar ook dat er van tevoren afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld 
wat we als reserve beschouwen. Als we dat uitschrijven in een protocol, kunnen een 
volgende penningmeester en kascontrolecommissie daarmee verder. Zo niet dan komt deze 
problematiek opnieuw terug. 
Voorzitter noemt het een mooi voorstel en neemt aan dat de heren ermee akkoord gaan. 
 
9. Bestuurswisselingen 
Voorzitter: het betreft enerzijds twee lang zittende bestuursleden die vertrekken nadat ze 
twee termijnen van vier jaar en een of meer verlengingen van een jaar achter de rug 
hebben: Els Peters (namen het Nijmeegs Katern) en Jan Brauer die vele jaren met publiciteit 
en PR belast is.  
Voorzitter roept hen naar voren, bedankt hen en heeft voor beide een kleinigheid. (applaus). 
De voorgestelde nieuwelingen zijn Marga Jetten die de plaats van Els Peters inneemt, en 
Willeke Guelen die Jan Brauer opvolgt. Marga vertelt dat ze al 25 jaar in de redactie van het 
Nijmeegs Katern zit en dat ze aanneemt dat iedereen haar wel kent. Willeke Guelen stelt 
zich kort voor. Ze woont sinds een jaar in Nijmegen, is verbonden aan de Radboud 
Universiteit, heeft een historische bedrijf en doet alle soorten historische werkzaamheden. 
Numaga vindt ze een erg leuke club en is blij dat ze daaraan een bijdrage mag leveren. 
(applaus) 
Voorzitter verzoekt de leden met handopsteking kenbaar te maken of ze met de 
benoemingen instemmen.  Met overgrote meerderheid of unaniem gaat de zaal akkoord 
(applaus).  
 
10.  Rondvraag 
Koolen vraagt hoe het staat met de voorbereidingen op de nieuwe wet op de privacy. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur ermee bezig is en er een protocol komt. Intern 
secretaris Ellen Hijmans: wij voldoen aan de vereisten van de AVG. 
Naar aanleiding van een vraag over het lustrum merkt de voorzitter op dat hij het erover zal 
hebben in de jaarrede en dat hij alvast kan verklappeen dat er diverse plannen zijn, maar dat 
die niet concreet zijn. 
 
11. Sluiting 
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Afscheidsspeech van scheidend bestuurslid Jan Brauer 

Aansluitend blikte scheidend bestuurslid Jan Brauer terug op tien jaar bestuurslidmaatschap: 

‘Natuurlijk gaat het niet om mij maar om de vereniging, dat zijn we met z’n allen. Ik wil graag 

een pleidooi houden om actief te zijn voor onze club. Want je maakt mooie en boeiende 

dingen mee, zeker als bestuurslid. Het begon voor mij in 2009 bijvoorbeeld met een fraai 

lustrum in een oud fabrieksgebouw waarbij deftige sprekers in een stofjas werden gehesen, 

de lunch in een broodtrommeltje werd uitgedeeld. Of afgelopen september, toen ik hier in 

het café na afloop van Numaga-lezing met voorzitter Jos en de pronte dochter van generaal 

James Gavin, de bevrijder van Nijmegen, bij een biertje stond na te kletsen met onze 

beroemde verlichte Waalbrug op de achtergrond – een historisch moment. We hebben 

afgelopen jaren veel in gang gezet en geprobeerd, bijvoorbeeld de scriptieprijs voor 

scholieren, de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz, inmiddels een instituut. Tijden veranderen 

en dat moet onze club ook. Numaga moet inspelen op het nieuwe medialandschap, nieuwe 

doelgroepen benaderen om te verjongen. En partners zoeken in de stad om samen mooie 

aantrekkelijke  historische programma’s te ontwikkelen voor een breed publiek. En daar kan 

je als lid aan meehelpen. Dat is goed voor de club, maar ook voor jezelf. Daarom blijf ik graag 

actief voor Numaga.’    


