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VERENIGING VAN VRIENDEN ROND HET VUGHTS HISTORISCH MUSEUM 
 
 
 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 27 april 2011 in het 
auditorium  van het Nationaal Monument Kamp Vught. 

 
 
 

Aanwezige leden van het bestuur: J. Tjoeng, voorzitter, mevr. P. Laken, secretaris, A. van 
Wensen, penningmeester, H. Peek en J. Smeulders. 
Afwezig met kennisgeving: mevr. M. Kolster. 
             
Aanwezig van het Stichtingsbestuuur Vughts Museum: de heren H. Smeets, voorzitter en K. 
Sonneborn. 
 
De presentielijst telt 23 aanwezigen 
Afwezig met kennisgeving: de dames Luiten, Mooij en Van Stokkum. De heren Van der Loo,  
Van Sterkenburg en Hoogkamp. 
 
Voorafgaande aan de vergadering houdt mevrouw Nel van der Heyden Rogier een lezing over 
de Bossche schildersfamilie Slager. Door de ondersteuning met de powerpointbeelden wordt 
het een boeiende presentatie. Na de lezing maken verschillende toehoorders gebruik van de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
De voorzitter brengt namens de vereniging zijn dank uit aan mevrouw van der Heijden Rogier 
en overhandigt haar een enveloppe. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 
De voorzitter heet iedereen heel hartelijk welkom en dankt met name het Nationaal 
Monument Kamp Vught en de medewerkers voor hun gastvrijheid. Een speciaal welkom voor 
de heren H. Smeets en K. Sonneborn van de stichting. 
De voorzitter is blij dat de leden, de heren C. v.d. Steen en E. Gerritse van de kascommissie 
aanwezig zijn. 
  
2. Vaststelling van de agenda. 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
De voorzitter verwijst naar punt 7 van de agenda waar het woord gegeven zal worden aan de 
voorzitter van de ‘Stichting’ de heer Smeets. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  

 
De secretaris geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
Mededeling: De kersttentoonstelling was in december 2010 gewijd aan werken van het 
echtpaar JeanMarianne Bremers uit Helvoirt. Na afloop van deze geslaagde tentoonstelling 
heeft het echtpaar een bronswerk-voorstellend onder andere een schutterskoning- in bruikleen 
aan het Museum gegeven. 
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De besturen van de Vrienden en de Stichting hebben een goed contact. 
De voorzitter vertelt dat hij op uitnodiging bij de bijeenkomst voor de vrijwilligers is geweest. 
De vrijwilligers zijn volgens hem heel belangrijk omdat je anders geen museum kunt runnen. 
Daarnaast is er een goed bestuur. Het is het voornemen om nog meer inhoud aan de reeds 
anwezige samenwerking te geven. 
 
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 april 2010. 
 
Het verslag van deze vergadering geeft geen aanleiding tot het maken van op- of 
aanmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Veel dank aan de samensteller, de heer Van Sterkenburg, die bij afwezigheid van mevrouw 
Laken het hele verslag voor zijn rekening heeft genomen. 
De voorzitter meldt dat dit verslag ook digitaal op onze website is in te zien. 
 
Heel fijn om weer gast te mogen zijn hier in het auditorium van het Nationaal monument. 
 
5. Financieel verslag 2010 en begroting 2011. 
 
De penningmeester, de heer Van Wensen, geeft een korte toelichting op de exploitatie van het 
jaar 2010 en merkt daarbij op dat het bijna een copie is van het het jaar ervoor 2009, waardoor 
er weinig valt toe te voegen. 
Wel wil hij twee bijzonderheden toelichten; 
-er is een lening gegeven aan de Stichting Vughts Historisch Museum. 
Deze lening is formeel vastgesteld en is in eerste instantie ook een lening. 
Dit  kan  wel eens omgezet worden in een schenking. 
-het aantal contributies wordt ieder jaar minder. Gelukkig zijn er genoeg mensen die meer   
geven waardoor de contributie niet verhoogd zal worden. 
Er zijn verder geen vragen aan de penningmeester. 
 
Vervolgens deelt de heer Van Wensen mee dat de kascommissie – bestaande uit de heren C. 
Van der Steen en E. Gerritse – geheel akkoord is gegaan met het financieel beheer over 2010. 
De heer v.d. Steen vertelt dat na een avond filosoferen, bij de penningmeester thuis, van 
gedachten is gewisseld over de lening aan de Stichting in hoeverre deze volwaardig is. De 
conclusie was dat de twee besturen maar eens bij elkaar moeten komen om te praten. 
Ook heeft de kascommissie zorgen over het afnemend aantal leden. Ze hoopt van harte dat het 
aantal leden toe zal nemen. In het verleden waren de opzeggers in evenwicht met de 
nieuwkomers. 
Ze vraagt zich af of er niet actief wat aan te doen is. Er zouden bij de tentoonstellingen, door 
het jaar heen, meer leden actief betrokken kunnen worden. 
De conclusie is dat de penninmeester het goed heeft gedaan. 
 
De heer Tjoeng zegt dat er al in die richting is gedacht en dat daarvoor door de Vrienden een 
gezamenlijke nieuwe commissie voorgesteld is. 
De heer Snep stelt voor dat er bij een aankoop van een Slager bijvoorbeeld mensen 
uitgenodigd kunnen worden. 
 
De vergadering verleent onder applaus de penningmeester c.q. het bestuur decharge voor het 
gevoerde financieel beleid in 2010. 
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De beide kascommissieleden zullen in deze hoedanigheid ook volgend jaar weer functioneren. 
 
Daarna wordt ook de begroting voor het jaar 2011 conform het ontwerp van de 
penningmeester vastgesteld.  
Behalve dat het weer een copie van een copie is volgens de penningmeester komt er dit jaar 
de lening van10.000 euro aan de stichting bij.  De contributie blijft op het niveau van 2010 
voor een kleine 400 leden. De procedure die hierbij gehanteerd wordt is het versturen van een 
rekening, daarna een herinnering en dan nog een aanmaning. 
 
6. Benoeming bestuursleden 
 
De penningmeester is aftredend maar wil voorlopig blijven, hetgeen bij acclamatie gebeurt. 
 
De heer H. Peek heeft te kennen gegeven dat hij af wil treden. 
Hij is ongelooflijk  enthousiast bezig geweest vooral op het gebied van electronica. 
De heer Tjoeng bedankt hem hier heel hartelijk voor en overhandigd hem een “fles”. 
Hij vertelt dat het traditie is om te gaan eten met een afgetreden bestuurslid . De bestuursleden 
betalen dit zelf, behalve het betreffend lid die met partner uitgenodigd worden. 
Wij zullen de heer Peek gaan missen. 
 
7. W.v.t.t. komt 
 
Het woord wordt gegeven aan de heer Smeets. 
Hij gaat even in op traditie van het eten die ze bij de stichting gemeen hebben. Zowel de 
Vrienden als de Stichting hebben  immers een beperkte knip. 
Ook zijn ze beide energiek. 
Hij memoreert dat er aandacht is geweest voor het beleg van ’s-Hertogenbosch. Dit ging 
vergezeld met een dvd. 
De kersttentoonstelling was erg goed met leuke kunstenaars. 
Er was de afgelopen vijf weken een tentoonstelling over Cromvoirt, die zeer geslaagd was. 
Dit werd aangevuld door de jeugd erbij te betrekken onder andere door een lesbrief. 
Het plan is om vaker de jeugd erbij te betrekken. 
 
Rondleidingen worden geïntensiveerd, 
De bijzondere tentoonstellingen werden mogelijk gemaakt door de gegeven lening van de 
Vrienden. 
 
De nieuwe tentoonstelling zal gaan over de tweede wereldoorlog. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door een gift van de Kunststichting. Deze basis wordt sterker dan de subsidie van de 
gemeente. 
 
Er is een nieuwe uitnoding voor de Petruskerk door de Stichting tot behoud van de Petrus en 
de Gemeente Vught. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij wordt de klimaatbeheersing. 
Ook de bibliotheek heeft een uitnodiging gekregen. 
 
Barak 1B. Drie musea tonen belangstelling. Er is drie ton voor restauratie aanwezig. De 
aangevraagde twee ton is niet doorgegaan. Dit is een politieke kwestie, er wordt verder 
nagedacht voor een oplossing. 
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Tot slot zegt de heer Smeets blij te zijn met de samenwerking met de Vrienden. Hij hoopt dat 
er meer mensen de weg naar het museum zullen vinden om de financiële basis te vergroten. 
 
8. Rondvraag. 
De heer Van Wensen stelt dat de Stichting haar naam heeft veranderd. 
De heer Smeets zegt dit vorig jaar aangekondigd te hebben. 
De heer Tjoeng deelt mee dat de Vrienden op dit moment geen prioriteit aan hun eventuele 
naamsverandering geeft. 
Vervolgens dankt hij een ieder voor hun aanwezigheid met name de kascommissie en de 
dames Siddler en Van de Meerendonk. 
Hij wenst iedereen wel thuis. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
P. J. Laken-Nap, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


