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   Gilze en Rijen, januari 2020 
 

Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 

woensdag 22 januari 2020 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering  januari 2019 

4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2019) 

5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2019) 

6. Verslag kascommissie 

7. Realisatie doelstellingen 2019 

8. Werkgroepen 

9. Bestuursverkiezing  

10. Begroting 2020 

11. Benoeming kascommissie 2020 

12. Doelstellingen 2020 

13. Rondvraag 

14. Sluiting. 

 

ad  3) Notulen jaarvergadering 2019 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2019   

           verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  

           www.heemkringmolenheide/agenda.nl) 

ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2019. Ook hier verwijzen wij u graag naar onze website bij 

           de rubriek agenda  (jaarverslag 2019)  

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

           nemen van jaarrekening 2019 alsmede de begroting 2020 kunnen contact opnemen met de 

           penningmeester (tel. 06-20063319), e-mail: gagelheijden35@gmail.com 

ad  7) Realisatie doelstellingen 2019 (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen; medio 2019 module Documenten 

beschikbaar. Papieren archief zichtbaar maken 

- Genealogieproject    

- Tuin en gebouw uitwerken mogelijke ruimte om de ‘afhang’ te vervangen 

- Tijdmachine wordt nog verder aangevuld door schrijversteam 

- Digitale mogelijkheden: nadenken over verdere aanwezigheid (Wiki, Regiocanon, Gilze 

en Rijen op de kaart) 

- Herdenking en viering 75 jaar bevrijding Gilze en Rijen (vanuit de Heemkring een zestal 

projecten) 

o Tentoonstelling ‘Bevrijding en opbouwjaren’, november 2019 opening   

o Openbare lezingen (in november/december 2019 en februari 2020) 

o Uitgave boek ‘Persoonlijke verhalen over de oorlog’ (uitgave oktober 2019) 
o Herinneringsfietsroute aan de hand van de herinneringsbordjes (eind april 2019) 

o Documentaire 1940 – 1945 Gilze en Rijen (openbare vertoningen oktober 2019)  

o Educatief: project met basisscholen en Cultuurplaats (vanaf december 2019) 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
http://www.heemkringmolenheide/agenda.nl
jaarverslag%202019
mailto:gagelheijden35@gmail.com


 

 

 

 

 

ad  8)  Werkgroepen 

 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en hun 

programma voor 2020 toe te lichten 

ad  9)  Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af. Piet 

Weterings en Bert Wagemakers zijn aftredend en herkiesbaar.    

 

ad  12) Doelstellingen 2020/acties (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Ledenwerving. De teller staat momenteel op 475 leden. Doelstelling voor 2020 is te groeien 

naar 500 leden. 

- Kwartaalblad De Mulder (nieuw formaat en full color) 

- Inrichting Heemtuin. Afhankelijk van de snelheid waarmee het Centrumplan ontwikkeld 

wordt gaan we kijken naar de nieuwe inrichting van onze heemtuin.  

- Digitalisering:  

- Operationeel maken van documentenarchief via onze beeld- en archiefbank 

- Regiocanon operationeel maken 

- Wiki Gilze en Rijen verder uitbreiden  

- Afronden project ‘Tijdmachine’ 
- Stamboomonderzoek – digitaliseren van bidprentjes – zichtbaar via beeld- en archiefbank  

- Tuin en gebouw   

- Afronden vervanging ‘karkooi’ (afgebrand op de warmste dag (40,7 graden)  
- aanpassen verlichting in de garage (wordt led-verlichting)  

- inrichting Heemgebouw: ruim 10 jaar geleden is het binnenschilderwerk gedaan. We 

willen kijken naar een facelift. 

- Bewegende beelden: we willen meer gaan inzetten op bewegende beelden (korte filmpjes) 

- Dialecten (verdere vormgeving projecten) 

- 75 jaar bevrijding van Gilze en Rijen (voor 2020) 

- Tentoonstelling, bevrijdingslint, lezingen, educatie (bezoek van basisschoolleerlingen 

aan de tentoonstelling) 

- Overige activiteiten 

 

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. 

 

Activiteiten Heemkring 

- Maandag 20 januari : 6
e
 vertoning documentaire over de Tweede Wereldoorlog 

- Zondagmiddag 2 februari: Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’ 
- Zondagmiddag 1 maart: Tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’ 
- Lezing: 10 maart ‘Bevrijding door de Eerste Poolse Pantserdivisie’  
- Verdere informatie op onze website bij ‘Agenda’ en in de komende nieuwsbrief.   

 

Kaartjes te koop voor zesde voorstelling oorlogsdocumentaire 
‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ is een succes! We hebben er al vijf voorstellingen met 

volle zalen opzitten en de vraag naar kaartjes voor onze oorlogsdocumentaire blijft. Daarom hebben 

we nog een 6
e
 avond ingelast: op maandagavond 20 januari vanaf 19.30 uur in De Boodschap in 

Rijen. De toegangskaarten zijn vanaf nu weer voor 2,50 euro verkrijgbaar bij Novy, Nieuwstraat 111 

in Gilze en bij Bruna in Winkelcentrum De Laverije in Rijen. 


