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Onderwerp: Nieuwe voorwaarden ANBI per 2014 
 
Hierbij publiceert de stichting de wettelijke verplichte gegevens over het kalenderjaar 
2015. 
 
1. Naam: 
De Stichting “Het Uden-archief van Bressers” is opgericht op 19 april 1983 
 
2. Inschrijving Kamer van Koophandel: 
De stichting is ingeschreven bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 41082206. 
 
3. De contactgegevens zijn. 
Secretariaat en bezoekadres: 
L.P.M. (Luciën) Bressers, 
Wilhelminastraat 257, 
5401 CG  Uden. 
Tel.: 0413-267206. 
E-mail: info@udenarchief.nl. 
www.udenarchief.nl  
 
4. Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: J.P.M. (Joke) Huijbers-Bressers, geboren te Uden op 02-02-1948. 
Secretaris-penningmeester: L.P.M. (Luciën) Bressers, geboren te Uden op 15-02-1956. 
Vacature: ontstaan door het overlijden W.W. (William) Bressers, geboren te Uden op 
04-01-1952 en overleden te Zeeland op 19-11-2012.  
Medio 2013 is contact gezocht met ANBI-adviseur J.A.M. de Beer te Eindhoven en notaris 
L. Vinks te Uden om de statuten aan te passen en te komen tot een nieuwe ANBI-
goedgekeurde bestuurssamenstelling. We verwachten op zeer korte goedkeuring van de 
aangepaste statuten te verkrijgen van de Belastingdienst en de aangepaste statuten te 
laten passeren bij genoemde notaris. 
Het bestuur zal worden uitgebreid tot vijf personen en de kwaliteit van elke stem zal in de 
statuten worden vastgelegd. 
Kandidaatsbestuurslid:  M.G.A.J.M. (Marja) Waals, geboren te Veghel op 27-02-1964. 
Kandidaatsbestuurslid: Ronald (Ron) van de Werdt, geboren te Rotterdam op 18-08-1958. 
Het bestuur zal aangevuld en gecompleteerd worden met één persoon uit de nog op te 
richten familieraad. 
De familieraad zal bestaan uit vijf nazaten van de oprichter van de stichting. 
A.J.M. (Annuska) Huijbers, geboren te Uden op 13-03-1971. 
D.A.H.L. (Dennis) Huijbers, geboren te Uden op 14-08-1976. 
S. (Sander) Bressers, geboren te Uden op 19-07-1978. 
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J.M.A. (Jasper) Huijbers, geboren te Uden op 25-10-1980. 
R. (Rudy) Bressers, geboren te Uden op 19-12-1980. 
 
5. Het beleidsplan: 
Wat betreft het langjarige beleidsplan dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee 
situaties: 
1. De huidige beheerder, Luciën Bressers jr., is actief voor de stichting. 
Hij heeft in hoge mate vrijheid van handelen ter realisatie van de doelstellingen van de 
stichting en zal als een goed huisvader de belangen van de stichting behartigen en 
uitdragen. De belangrijkste werkzaamheden zijn het uitbreiden, digitaliseren en beter 
toegankelijk maken van de collecties en het contact met de opvragers. 
Uitgaven van € 1.000,-- en hoger zullen eerst ter goedkeuring bij het bestuur worden 
neergelegd. 
De beheerder is tevens secretaris-penningmeester van de stichting en zal in die 
hoedanigheid het bestuur minimaal één keer per jaar bijeenroepen voor een vergadering 
ter goedkeuring van de jaarstukken. 
De beheerder zal op zoek gaan naar enkele deskundige personen op het gebied van 
heemkunde, genealogie en archiefbeheer, die zitting willen nemen in een adviesraad. 
Waar het bestuur het nodig acht zal naar hun advies gevraagd worden om vervolgens een 
besluit te nemen dat in het belang is van de stichting. 
2. De huidige beheerder is door beperkingen of overlijden niet meer actief. 
In een bestuursvergadering moet worden vastgelegd dat de adviesraad een grotere 
verantwoordelijkheid zal worden toebedeeld en wordt omgezet tot een beheersraad. 
Mocht een of meerdere van de bestuursleden de functies van de beheerder willen 
overnemen dan kan dit alleen als de beheersraad hiermee akkoord gaat. 
Mocht er vanuit het bestuur of daarbuiten geen nieuwe beheerder worden gevonden, dan 
zal de collectie van de stichting moeten worden ondergebracht bij een geschikte 
instelling/locatie die een langjarige bewaarplicht krijgt. De voorkeur gaat hierbij uit naar 
een locatie binnen Uden. 
Uit de financiële  middelen die voortvloeien uit de nalatenschap van de huidige beheerder 
kan de collectie verder worden gedigitaliseerd, zodat deze via een eigen site beschikbaar 
blijft voor geïnteresseerden. 
Indien nodig kunnen er ook gelden worden vrijgemaakt voor huisvesting van de collectie. 
 
6. Het beloningsbeleid: 
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden voor 
de stichting. 
Onkostenvergoedingen worden slechts verstrekt op basis van reële declaraties. 
 
7. De doelstelling: 
In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: 

a. Het in stand houden, uitbreiden en als eenheid bewaren van het door de oprichter 
aangelegde archief betreffende de Gemeente Uden; 

b. Het verrichten van onderzoek naar, het verzamelen van feiten en materialen 
betreffende de geschiedenis van de Gemeente Uden en al hetgeen in de ruimste 
zin daarmee verband houdt; 

c. Het aan belangstellenden verstrekken van gegevens uit het archief. 
 
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015: 
Met betrekking tot de hierboven onder a, b en c vermelde doelstellingen kunnen we de 
activiteiten van het bestuur en de vrijwilligers over het kalenderjaar 2015 als volgt indelen: 



a. Er zijn geen onderdelen van de collecties vervreemd die betrekking hebben op de 
Gemeente Uden in de ruimste zin van het woord. Wel zijn er niet tot het doel 
behorende boeken e.d. verkocht ter verbetering van de liquiditeitspositie. 

b. Uitbreiding collecties: voornamelijk door aankoop via aanbiedingen en veilingen op 
internetsites, maar ook door periodieke bezoeken aan beurzen worden de collecties 
boeken, bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, foto’s en curiosa regelmatig 
aangevuld. 

c. Digitalisering: een vrijwillig medewerker en de beheerder zijn bezig met het 
digitaliseren van de bidprentjescollectie. Om dubbel werk te voorkomen is voor dit 
meerjarenproject in 2012 een samenwerkingsverband aangegaan met de 
Heemkundekring Uden. De verwachting dat dit project eind 2015 zou worden 
afgerond is door omstandigheden niet gehaald. Hopelijk kan in 2016 de draad weer 
worden opgenomen. 

d. Twee vrijwilligers, te weten Thijs van den Heuvel en Wim Angevaare, zijn in 2013 
gestart met het project “Uden, een recapitulatie vanuit de OAT in 1832.” Hiervoor is 
de meest uitgebreide versie van het computerprogramma Haza-Data aangeschaft. 
De inzet van de vrijwilligers en eerste resultaten van dit meerjarenproject zijn zeer 
veelbelovend. 

e. De voorbereiding door de beheerder voor een door Stichting Uden in Geschriften 
begin 2015 uitgegeven boek ter herdenking van 100 Jaar Vluchtoord Uden is 
afgerond; zie financieel verslag. 

f. De beheerder is eind 2014 door de HKKU gevraagd mee te werken aan de 
voorbereiding van een grote tentoonstelling over dit onderwerp. Na de 
voorbereidingen is de beheerder in de periode tussen half februari en begin april 
bijna dagelijks als rondleider, suppoost en vraagbaak aanwezig geweest bij de 
tentoonstelling. 

g. Na deze periode heeft het enkele maanden geduurd om de opgelopen achterstand 
van andere werkzaamheden weg te werken. 

h. Het onderzoek naar de huizen en bewoners in de periode 1860-1967 is hierdoor dit 
jaar opnieuw op een laag pitje blijven staan. 

i. Naast deze direct op Uden betrekking hebbende projecten zijn er een aantal 
vrijwilligers bezig met het invoeren in een Excel-bestand van de gegevens van een 
regionaal getinte bidprentjescollectie, die veel connecties heeft met Uden. 

j. De scans van BS-akten van alle gemeenten in de de regio NO-Brabant, die in 2012 
ter beschikking van de stichting zijn gekomen, worden per gemeente door 
incidentele vrijwilligers geordend tot een goed bruikbaar geheel.  

k. Het aantal opvragingen via de site, telefonisch, email, bezoek of anders blijft de 
afgelopen jaren explosief stijgen. 
In 2011: 216, 
in 2012: 296, 
in 2013: 350, 
in 2014: 433, 
in 2016: 560. 
De stijging van dit jaar is vooral terug te voeren op de Vluchtoord tentoonstelling. 
Alle niet-commerciële opvragingen worden gratis verstrekt. Bij opvragingen waaruit 
waarschijnlijk commerciële voordelen worden behaald, wordt gevraagd naar een 
donateurschap of eenmalige financiële bijdrage. 

l. De beheerder van de stichting voorziet, als vrijwilliger van het BHIC, Udense foto’s 
op de site van het BHIC waar mogelijk van een geschiedkundig verantwoorde tekst. 

m. De beheerder van de stichting is actief als eindredacteur van het kwartaalblad 
“Sprokkelingen” van de Heemkundekring Uden. In dit kader worden regelmatig 
historische onderzoekjes gepleegd en gegevens en afbeeldingen ter beschikking 
gesteld. Hiervoor ontvangt de stichting een vaste jaarlijkse bijdrage van € 50,--. 



n. De beheerder van de stichting is eveneens actief als eindredacteur binnen de 
Stichting Uden in Geschriften. In 2015 is één publicatie verschenen, waarvoor het 
nodige historische onderzoek is verricht en gegevens en afbeeldingen ter 
beschikking zijn gesteld. Hiervoor ontvangt de stichting een vaste jaarlijkse 
vergoeding van € 50,--. 

o. Het opzetten van een digitale kaart van Uden, met als basis de OAT 1832, de 
voorloper van het Kadaster verloopt door de inzet van de, Thijs van den Heuvel en 
Wim Angevaare, zeer voorspoedig. Duidelijk is ondertussen dat dit project vele 
jaren in beslag zal nemen. 

p. In 2013 zijn uit het faillissement van Uitgeverij Aprilis BV te Zaltbommel de rechten 
van het in 2006 door onze stichting uitgegeven fotoboekje Uden … “ge bent Úje nie 
mer!” (met 170 foto’s) zonder kosten overgenomen. 
Het geheel is in 2013 door Marja Waals en Luciën Bressers bewerkt, waardoor er 
uiteindelijk een fotoboekje is ontstaan met 340 foto’s. Dit boekje is in 2013 in eigen 
beheer uitgegeven in een oplage van 750 stuks. Vanwege de voorspoedige 
verkoopcijfers is in 2014 opnieuw een oplage van 750 stuks besteld. Hiervan zijn 
inmiddels al weer 186 exemplaren verkocht. 

q. Begin dit jaar is de folder voor het eerst door een professioneel bedrijf gedrukt. Om 
de prijs te drukken is besloten tot een oplage van 1.000 stuks. 

r. Dit jaar is in een oplage van 200 stuks een eerste setje van 6 oude ansichtkaarten 
heruitgegeven onder te titel Oud Uden herleeft!. Bij succes is het de bedoeling om 
regelmatig dergelijke uitgiften te gaan verzorgen om de financiële positie van de 
stichting te versterken. 

s. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een soort Erfgoedlokaal op te richten; dit 
n.a.v. de door de gemeente georganiseerde G 1000 in oktober 2014. Uiteindelijk is 
in samenwerking met de Bibliotheek Uden en het BHIC is in augustus gestart met 
een maandelijks Historisch Café in een lokaal in de bibliotheek. Deze maandelijks 
inloopmiddag, elke eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is bedoeld 
om mensen te informeren over de plaatselijke geschiedenis en te helpen bij 
stamboomonderzoek. Deze middagen worden verzorgd Luciën Bressers en Marja 
Waals. Het aantal bezoekers ligt boven verwachting hoog, met een gemiddeld 
aantal ruim boven de tien bezoekers. 

 
9. Een financiële verantwoording: 
Een duidelijk motto van mijn vader, de oprichter, was: “Je krijgt altijd spijt als je iets niet 
gekocht hebt. Als je het wel koopt vergeet je achteraf de prijs die je betaald hebt.” 
In 2015 zijn er geen speciale aankopen te melden. Grootste investeringen zijn de 
aanschaf van een collectie bidprentjes voor € 300,-- en een collectie glasplaatnegatieven 
van uitgeverij Jospé te Arnhem voor € 315,--. 
In totaal is er voor € 1.872,18 aan boeken, ansichtkaarten, foto’s, bidprentjes e.d. 
aangekocht ter uitbreiding van onze collecties. 
De netto-opbrengst van niet tot het doel behorende boeken e.d. en ander overtollig 
materiaal via Boekwinkeltjes.nl en Marktplaats.nl bedraagt € 599,94. 
De inkomsten van donateurs en vrienden zijn t.o.v. 2014 licht gestegen naar 
respectievelijk € 1.675,-- en € 490,--. 
De netto-opbrengst van het boekje Uden … “ge bent Úje nie mer!” bedraagt € 1.826,45. 
De vergoedingen voor opvragen en verstrekken van gegevens is dit jaar opvallend hoog, 
te weten € 660,05, waarbij inbegrepen een bedrag van € 360,-- van de Stichting Uden in 
Geschriften voor de levering van beeldmateriaal voor het boek over 100 Jaar Vluchtoord 
Uden en een bedrag van € 150,-- van het verzorgen van een fotowand in het nieuwe 
restaurant Jambon. 
De opbrengst van de setjes ansichtkaarten is licht tegenvallend blijven steken op € 10,23. 



De totale kosten voor beheer, contributies, IT, inventaris e.d. bedragen € 2.118,27, 
inclusief aanschaf van een  printer en een 3 nieuwe geheugenschijven voor in totaal 
€ 894,--. 
Omdat het de bedoeling is om 2016 een nieuwe website te realiseren is hiervoor een 
reservering van € 1.000,- gedaan. 
Het totale positieve resultaat over 2015 bedraagt € 271,22. 
 
 
 
Uden, 28 januari 2016. 
L.P.M. Bressers, 
secretaris-penningmeester. 


