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Jaarverslag secretariaat 2016
Leden:
Zoals elk jaar beginnen we ook dit keer weer met de belangrijkste mensen van de heemkring en
dat zijn natuurlijk de leden.
Het totale ledental is in 2016 met 3 leden verminderd terwijl er toch 52 mutaties zijn genoteerd.
Een en ander volgens onderstaand staatje:

Gilze
Rijen
Molenschot
Hulten
Overige pl .
Totalen

1-1-2016
leden gezinsleden
176
58
112
27
10
2
4
1
39
1
341
89

totaal
234
139
12
5
40
430

1-1-2017
leden gezinsleden
179
57
110
25
9
2
4
1
39
1
341
86

totaal
236
135
11
5
40
427

verschil
+2
-4
-1
0
0
-3

Helaas hebben wij in 2016 afscheid moeten nemen van tien leden die overleden zijn nl.:
Overleden Heemkringleden in 2016
Mevr. Reinders-Willemen
Dhr. Gosens
Dhr. Swolfs
Dhr. de Jong
Dhr. Corstens
Dhr. Lurvink
Dhr. Wenselaars
Mevr. Theeuwes-Kock
Dhr. van Rooij
Dhr. Smulders

Rijen
Gilze
Gilze
Gilze
Gilze
Rijen
Gilze
Gilze
Rijen
Gilze

Vrijwilligers:
Op de peildatum van 1 november registreerden we 67 vrijwilligers, verdeeld over veertien
werkgroepen, te weten bezorgers, bibliotheek, boekendistributie, digitaliseren kadasterkaarten,
facilitaire dienst, ICT, genealogie, kerststal, redactie De Mulder, tentoonstelling commissie, tuin
en gebouw en de werkgroep tijdmachine.
Het bestuur bedankte de vrijwilligers op de vrijwilligersavond van 25 november jl. tijdens een
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en een Quiz waar in onze parate kennis
omtrent planten in combinatie met zegswijzen werd getest in ons eigen heemgebouw. Er waren
±30 vrijwilligers aanwezig.
Bestuur:
Het bestuur kwam in 2016 11 keer bijeen voor een reguliere vergadering en kwam daarnaast in
een kleinere samenstelling bijeen als dit noodzakelijk was.
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27 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 20 januari 2016. Statutair aftredende
bestuursleden waren: Ben Robbers en Kees Tijs, beiden hebben aangegeven weer herkiesbaar
te zijn. De vergadering was unaniem akkoord met de verlenging van hun bestuursperiode van
weer drie jaar. De voorzitter stelt vervolgens Floor Hartog als nieuw bestuurslid voor. Hij zal
samen met Kees Tijs het secretariaatswerk gaan doen. De werkverdeling is in het bestuur
formeel vastgelegd. Hoewel Floor al een aantal maanden aan het werk is moet dit nu in de
ALV-vergadering geformaliseerd worden. De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen
met de benoeming van Floor Hartog als 2e secretaris. De vergadering stemt met het voorstel
met applaus in.
Het bestuur organiseerde dit jaar 1 x een vergadering met de coördinatoren van alle
werkgroepen en wel op 15 mei 2016. Het bestuur is van mening dat een overleg in het voorjaar
eigenlijk is achterhaald door een najaarsoverleg omdat in dat overleg vooral de plannen voor
het nieuwe jaar aan de orde komen. Het bestuur heeft daarom afgesproken in 2017 in het
najaar een coördinatoren overleg te plannen.
Lezingen:
In 2016 hielden we vijf lezingen. Ook werd een lezing buiten het heemgebouw en toegankelijk
voor leden en niet leden gehouden in de Schakel in Gilze. We waren blij verrast met het grote
aantal bezoekers. In het heemgebouw haalden we zoals gewoonlijk een gemiddelde van veertig
bezoekers.
De Lezingen hadden de volgende onderwerpen:
23 februari lezing Zichtbare Voorouders
22 maart lezing “DNA en Stambomen”.
19 april lezing “Ouwer worren ………..Ge moetter mee laachen”
26 okt openbare lezing in De Schakel in Gilze met in het eerste deel een lezing over de
bevrijding van Noord-Brabant door Prof. Dhr. Wim Klinkert in het tweede deel vervolgt door
lezing over de recente geschiedenis van onze krijgsmacht door Kolonel Van Harskamp
14 dec. lezing door Jan van Eijck: “Wie groeven er tussen 1791 en 1971 in Alphen”.
Muziekavond:
De jaarlijkse muziekavond werd gehouden op vrijdag 23 september bij ‘De Hooikar’ in Gilze met
medewerking van
het ‘Kwartjesvolk’ -bekend van Omroep Brabant. Er waren 90 leden aanwezig op de zeer
gezellige avond.
Extra activiteit:
Door onvoorziene omstandigheden is het jaarlijkse bedrijfsbezoek welke dit jaar gepland was
op 19 mei bij de NeWasCo in Rijen niet door gegaan.
Excursie:
De jaarlijkse excursie heeft op 25 jun 2016 plaatsgevonden. De trip ging naar Rotterdam ‘de
wereldhavenstad’
Het was een gezellige dag met een stadswandeling, boottocht door de haven en als afsluiting
een hapje en een drankje. Aan de dag hebben zo’n 65 mensen deelgenomen
Publicaties
Zoals elk jaar zijn er weer vier nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 138
(Jan. 2016) tot en met 141 (Okt. 2016). Ook publiceerden we met grote regelmaat in Weekblad
Gilze en Rijen en er verschenen ook artikelen over de heemkring in de regionale pers. Henk
van Oosterwijk verzorgt deze publicaties.
In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest:
tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’
inloopuren genealogie
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heemtuin
Lezingen voor leden en niet-leden
nieuws op de website
interviews met actieve leden
vacatures
boeken in de webwinkel
Mulder en artikelen uit De Mulder
kerststal
heruitgave van “De geur van Tannine in april 2016”
tijdmachine Gilze en Rijen
website WO II Gilze en Rijen
Daarnaast sturen we persberichten naar BN De Stem, Brabants Dagblad, Omroep
Brabant, Brabant 10, Kanton en Hallo Gilze en Rijen. Deze media nemen regelmatig
berichten van ons over.
Onze werkgroep ‘Tijdmachine’, die de geschiedenis van onze gemeente op een digitale
tijdlijn zet, heeft dit jaar weer hard gewerkt en de onderwerpen op de “Tijdmachine” zijn in
het afgelopen jaar regelmatig aangevuld. De werkgroep gaat door met aanvullingen van
nieuwe items.

Nieuwsbrief:
Er verschenen in 2016 in totaal tien nieuwsbrieven en evenzoveel 8 reminders voor gemiddeld
430 leden.
In totaal hebben we 368 adressen voor leden en familieleden, waarvan er 280 de nieuwsbrief
per e-mail ontvangen en 76 leden aan huis. Bezorging 55 in Gilze, 21 in Rijen en 8 per post.
Genealogie:
De belangstelling tijdens de inloopuren van de genealogiewerkgroep is dalende; mensen
kunnen heel veel op internet vinden. Daarom heeft de commissie het inloopschema aangepast
tot een dinsdagmiddag en een maandagavond per maand. Wel is een proef gestart om op
zondag tijdens de tentoonstelling op zondag open te zijn. Ook houdt de commissie vast aan de
tien extra openingen voor de genealogieclub voor meer gevorderden. Daarnaast zijn er
plannen voor nieuwe activiteiten op touw gezet die in de loop van dit jaar, 2017 zullen gaan
plaats vinden.
Tentoonstelling:
De tentoonstellingscommissie ‘draaide’ prima. In 2016 had men de tentoonstelling ‘Speelgoed
van toen’; er werden ruim duizend bezoekers ontvangen, inclusief alle leerlingen van
Basisschool De Wildschut en de Brakken. Ook de samenwerking met ‘Tuin en gebouw’ loopt
goed.
Tuin en Gebouw:
Onze heemtuin met zo’n 260 inheemse plantensoorten heeft ook in 2016 weer ‘geschitterd’
tijdens de openstellingen in de zomerperiode.
De kerststal werd ook in 2016 opgebouwd en op 14 december geopend met, zoals gewoonlijk
een passend gedicht, voorgelezen door onze oud-voorzitter en erelid Jan Bruikman. Tevens
vond er deze avond een lezing met als titel “Wie groeven er tussen 1791 en 1971 in Alphen?”
Op schitterende wijze gebracht door Jan van Eijck uit Alphen.
De in 2016 begonnen bouw van een smidse vordert gestaag en zal waarschijnlijk voor de
zomer klaar zijn.
ICT:
De herinrichting van de ICT-infrastructuur is in 2016 met de ingebruikname van de NASschijven voltooid.
Tevens is een begin gemaakt met het bouwen van een nieuwe website die met een nieuwe
layout en met koppelingen naar de Tijdmachine, WOII, Beeld- en archiefbank Gilze en Rijen en
de webwinkel meer aan de huidige vraag gaat voldoen. Ook wordt er aandacht besteed aan het
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gebruik van website op andere media zoals smartphone en tablets.
In het afgelopen jaar is het tevens mogelijk gemaakt de heemkring te volgen via Facebook. De
vereniging hoopt op die manier mensen sneller te bereiken.
Digitalisering foto’s, films, documenten.
Na jaren van wachten op een goed registratiesysteem is nu door Erfgoed Brabant in begin 2016
een besluit hierover genomen. In juli 2016 is een vijfjarig contract voor Memorix Major met
Erfgoed Brabant getekend. De heemkring heeft nu de beschikking over een programma
waarmee al het ons ter beschikking staande data zoals foto’s, documenten, film etc. m.b.v.
Memorix Major in de Brabant Cloud kan worden opgeslagen. Tevens biedt het ook de
mogelijkheid om al het gedigitaliseerde materiaal via onze website aan te bieden aan de
bezoekers van de website.
Het Digitaliseren van al het materiaal is in 2016 al vroeg in het jaar begonnen en wordt door een
kleine groep vrijwilligers gedaan.
Onze sponsors in 2016:
Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens.
Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Vermeer Architecten bv en Van Dorst TOYOTA
maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. Schipper accountants en Rabobank Gilze
sponsorde de heemkring na de clubkas campagne.
Gilze en Rijen januari 2017
Kees Tijs en Floor Hartog (secretariaat)
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