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Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
woensdag 24 januari 2018 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering  februari 2017 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2017) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2017) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2017 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing  
10. Begroting 2018 
11. Benoeming kascommissie 2018 
12. Doelstellingen 2018 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2017 (voor de notulen van de jaarvergadering van februari 2017   
           verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  
           www.heemkringmolenheide/agenda.nl) 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2017. Ook hier verwijzen wij u graag naar onze website bij 

           de rubriek agenda  
ad  5) Jaarverslag penningmeester is op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen 

           nemen van jaarrekening 2017 alsmede de begroting 2018 kunnen contact opnemen met de 
           penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  ) 
ad  7) Realisatie doelstellingen 2017 

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen  
In maart 2017 werd door wethouder Zwarts de beeld- en archiefbank officieel geopend. In 
deze beeld- en archiefbank staan intussen al meer dan 4.000 foto’s, meer dan 1.300 boeken, 
meer dan 20 audioberichten en bijna 50 films. Door onze vrijwilligers wordt nog verder 
gewerkt aan het vullen van deze beeldbank. Kijkend naar het aantal hits op onze website 
scoort de beeldbank erg goed. Met de ontwikkeling van deze beeldbank staan wij in de 
provincie Noord-Brabant ver vooraan!  Door Erfgoed Brabant (een provinciale stichting ) 
worden wij als voorbeeld gebruikt voor digitalisering en de toepassing ervan op onze website  

- Nieuwe uitgave Honderd jaar Algemeen Kiesrecht in Gilze en Rijen 
Tussen december 2017 en september 2018 vieren we in ons land honderd jaar algemeen 
kiesrecht.  Een projectgroep heeft in 2017 zeer intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave over 
dit onderwerp. Ook op onze website is een schat aan informatie over dit onderwerp geplaatst. 
De presentatie van dit boekje heeft inmiddels plaatsgevonden tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur. Ook is er een  tentoonstelling in de 
publiekshal van het gemeentehuis. Deze is daar tot de gemeenteraads-verkiezingen te zien. 
Ook wordt door ons nog een lezing over dit onderwerp gehouden op 21 februari 2018.  Zie 
onderaan deze nieuwsbrief.  

- Genealogie project Hulten  
De werkgroep heeft in 2016 besloten tot een andere aanpak. In 2017 begint die nieuwe 
aanpak met een bijeenkomst op locatie. De werkgroep richt zich op Hulten als pilot. In maart 
j.l. hebben we na de ledenvergadering van de belangenvereniging Hulten een presentatie 
gehouden over stamboom-onderzoek en oude kadasterkaarten. De werkgroep was zeer 
tevreden over deze avond. Dit resulteerde in een tweede presentatie maar dan in Molenschot. 
Tijdens de dag van de Ouderen in november j.l. hebben wij daar voor groep van 90 personen 
een presentatie gegeven.   

- Educatief project 
Het project educatie is goed opgepakt. In 2017 hebben de volgende basisscholen hieraan 
meegedaan:  OBS de Wildschut Gilze, de Drie Musketiers Hulten,  KBS St. Jozef Rijen,  de 
Kring Rijen.  
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- Tuin en gebouw 
In 2017 is de renovatie van de smidse afgerond.  

- Gedigitaliseerde kaarten in Q-gis (georefereren) 
Oude kadasterkaarten kunnen op een actuele kaart van onze gemeente/dorpen worden 
gelegd. Ze worden daarvoor m.b.v. het QGIS programma op de goede plaats ‘gelegd’ 
(=gegeorefereerd). 
Het Fries museum is nog niet gereed met het digitaliseren van de noodzakelijke kaarten. 
Hierdoor kon de projectgroep nog niet verder hiermee   

- Verdere zaken/activiteiten 
Lopende het jaar hebben vrijwilligers nog aan een aantal andere zaken/activiteiten gewerkt: 
uitbreiding Tijdmachine, bordjes Tweede Wereldoorlog, verkoop boeken bij Novy, Bruna en 
Bol.com.   
 

ad  8)  Werkgroepen 
 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en hun 
programma voor 2018 toe te lichten       

  
ad  9)  Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.  Gonnie 
Cornelissen is aftredend maar niet herkiesbaar.  Wij verzoeken u deze vacature in de loop van 
2018 te mogen invullen. Ad Jonkers is aftredend en herkiesbaar. Wij hebben Mariëlle van 
Hezewijk bereid gevonden weer een bestuursfunctie te aanvaarden. Zij zal zich deels 
bezighouden met Communicatie, maar vooral met Projecten  (o.a. Gilze en Rijen op de kaart)  

 
Ad  12) Doelstellingen 2018/acties  

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen  
Eind 2017 is al een begin gemaakt met het fotograferen van alle schilderijen die wij in bezit 
hebben. Deze afbeeldingen worden in de beeldbank geplaatst en zijn dan via onze website te 
bekijken.     

- Genealogie project Rijen en Gilze  

In 2018 zet de werkgroep die nieuwe aanpak door met bijeenkomsten op locatie. De 
werkgroep richt zich op Rijen en Gilze.  

- Tentoonstelling 2018 – 2019 
Opzetten nieuwe tentoonstelling met als thema: ‘de zestiger jaren’  

- Tuin en gebouw 

De toegangspoort wordt verplaatst. De opstelling van de landbouwmachines wordt gewijzigd,  
hierdoor kan men de tuin beter bekijken.  

- Gedigitaliseerde kaarten in Q-gis (georefereren) 
Oude kadasterkaarten kunnen op een actuele kaart van onze gemeente/dorpen worden 
gelegd. Ze worden daarvoor m.b.v. het QGIS programma op de goede plaats ‘gelegd’ 
(=gegeorefereerd). 

- Werkgroep Archeologie 
Uitwerken taken van de werkgroep en omzetten hiervan 

- Verdere zaken/activiteiten 
Lopende het jaar werken vrijwilligers nog aan een aantal andere zaken/activiteiten: uitbreiding 
Tijdmachine, bordjes Tweede Wereldoorlog,  deelname project Kamp bij Rijen, deelname aan 
project ‘75 jaar Bevrijding Gilze en Rijen’  
          

NB. Leden kunnen tot aanvang van de vergadering kandidaten voordragen  voor de  bestuursfuncties 
van de aftredende bestuursleden. Deze  voordracht dient conform art. 3 lid 4 van het huishoudelijk 
reglement te geschieden met ondersteuning van minimaal vijf leden.   
             
Na de vergadering praten we onder het genot van een drankje nog gezellig wat na. 
 

Volgende lezing: 100 jaar Algemeen Kiesrecht 
Woensdag 21 februari 2018 aanvang: 19:30 uur. Locatie Cultureel Centrum de Boodschap, Rijen 
Spreekster: Corien Prins uit Rijen, hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg 
èn voorzitter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid 


