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Gilze en Rijen, januari 2019 
 
Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
van Heemkring Molenheide op woensdag 30 januari 2019 in ’t Oude 
Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering  januari 2018 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2018) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2018) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2018 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing  
10. Begroting 2019 
11. Benoeming kascommissie 2019 
12. Doelstellingen 2019 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2018 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2018   
verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  
www.heemkringmolenheide/agenda.nl) 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2018. 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 2018 alsmede de begroting 2019 kunnen contact opnemen met 
de penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  ) 
ad  7) Realisatie doelstellingen 2018 (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen  
- Nieuwe uitgave Honderd jaar Algemeen Kiesrecht in Gilze en Rijen 
- Tentoonstelling ‘zestiger jaren’ 
- Genealogie project   
- Educatief project 
- Tuin en gebouw 
- Archeologische vondsten 
- Dialectenwerkgroep 
- Verdere zaken/activiteiten  o.a. aanwezigheid op social media 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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ad  8)  Werkgroepen 

 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en hun 
programma voor 2019 toe te lichten       

 ad  9)  Bestuursverkiezing 
Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af. Kees 
Tijs en Floor Hartog zijn aftredend en herkiesbaar. Na een ‘diensttijd’ van 26 jaar neemt 
onze penningmeester Ben Robbers afscheid. Wij hebben Jeanne van der Heijden bereid 
gevonden deze vacature in te vullen.   

 
Ad  12) Doelstellingen 2019/acties (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Digitalisering:  
- o.a. Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen (voortgang) 
- beginnen met Regiocanon 
- nadenken over nieuwe projecten: Wiki, Gilze en Rijen op de kaart, etc  

- Genealogieproject in Gilze  
- Tuin en gebouw   

- verplaatsen van grote attributen in de heemtuin 
- aanpassen verlichting in de garage  

- Dialecten (verdere vormgeving projecten) 
- 75 jaar bevrijding van Gilze en Rijen 

- Tentoonstelling 
- Uitgave boek: ‘Persoonlijke herinneringen aan de oorlog’ 
- Herinneringsroute Tweede Wereldoorlog (fietsroute) 
- Lezingen over de Tweede Wereldoorlog 
- Documentaire 1940 – 1945 Gilze en Rijen 

- Overige activiteiten 
 

NB. Leden kunnen tot de 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. 
 
Activiteiten Heemkring 

- Zondagmiddag 3 februari 2019: tentoonstelling ‘Jaren zestig’ 
- 26 februari 2019: lezing ‘Het spel Carnaval’. Verdere informatie op onze website bij 

‘Agenda’ en in de komende nieuwsbrief.   
- Zondagmiddag 3 maart is de tentoonstelling niet open. Dit in verband met carnaval 

 
 
 
 


