
 

          Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 
                                            Tel: 0161-222512 

                        www.heemkringmolenheide.nl 

                        email:info@heemkringmolenheide.nl       

 

 

NNiieeuuwwssbbrriieeff::    jjaannuuaarrii    22001177 

Jaarvergadering 
 
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
woensdag 1 februari 2017 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering  januari 2016 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2016) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2016) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2016 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing  
10. Begroting 2017 
11. Benoeming kascommissie 2017 
12. Doelstellingen 2017 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2016 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2016   
           verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  
           www.heemkringmolenheide/agenda.nl) 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2016. 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 2016 alsmede de begroting 2017 kunnen contact opnemen met de 
           penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  ) 
ad  7) Realisatie doelstellingen 2016 

- Educatief – scholen 
 Voor de basisscholen is een lespakket geschreven. Hiermee is in 2016 geëxperimenteerd.  
 Een tweetal basisscholen heeft hieraan meegedaan. In 2017 krijgt dit een breder vervolg. 

- Digitalisering 
Vanaf januari 2016 hebben wij de beschikking over registratiesoftware in samenwerking met  
Erfgoed Brabant. Met deze software kunnen wij al onze foto’s, films, documenten digitaal 
onderbrengen. Belangrijk hierbij is het beschrijven van de foto’s. Wanneer is de foto 
gemaakt, wat staat erop, etc. Duizenden foto’s komen op korte termijn beschikbaar via onze 
website. Ook hebben wij de titels van onze boeken uit de bibliotheek gescand en benoemd 
Deze worden ook via onze website zichtbaar gemaakt.  Om dit digitaal materiaal goed 
zichtbaar te maken hebben we in 2016 moeten besluiten onze huidige website te 
vernieuwen . De technologische ontwikkelingen gaan snel. Om digitaal materiaal goed te 
kunnen presenteren is dit besluit genomen, met name het gebruik van smartphones en 
tablets  dwong ons hiertoe.  

- Tuin en gebouw 
In 2016 is verder gewerkt aan de vernieuwing van de smidse. Definitieve afronding in 2017.  
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- Centrumplan Gilze 
Verder geven we tijdens de vergadering een korte toelichting op het gemeenteraadsbesluit 
van december 2016 m.b.t. het Centrumplan Gilze en de consequenties hiervan voor onze 
Heemkring.   

 
ad  8)  Werkgroepen 

 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en het       
programma voor  2017 toe te lichten       

  
ad  9)  Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.  Mariëlle 
van Hezewijk is aftredend maar niet herkiesbaar.  Wij verzoeken u deze vacature in de loop 
van 2017 te mogen invullen. Voorzitter Bert Wagemakers is aftredend en herkiesbaar. 
In de ledenvergadering van januari 2016 hebben wij van u het mandaat gekregen een nieuw 
bestuurslid te zoeken. In de loop van  2016 hebben wij Piet Weterings bereid gevonden deze 
vacature in te vullen. Piet houdt zich bezig met Bibliotheek en archief en met name het 
digitaliseringsproject.  Wij vragen uw goedkeuring voor deze invulling.   

 
Ad  12) Doelstellingen 2017/acties 
  

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen  
Verder vormgeven en vullen van de Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen. Tijdens de 
ledenvergadering geven we hierover nog een toelichting.  

- Nieuwe uitgave Honderd jaar Algemeen Kiesrecht 
In 2018 is het honderd jaar geleden dat het Algemeen Kiesrecht werd ingevoerd. Een 
projectgroep werkt aan een nieuwe uitgave over dit onderwerp. Presentatie in 2018. 

- 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,  

- Educatief project 
In 2017 neemt een nieuwe vrijwilliger de coördinatie van dit project op zich. Zij zal dit doen 
in samenwerking  met Cultuurplaats en de basisscholen in onze gemeente. Een bezoek aan 
ons heemgebouw is onderdeel van dit project. 

- Tuin en gebouw 
In 2017 rondt de tuingroep de renovatie van de smidse af.  

- 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). 

- Verdere zaken/activiteiten 
Lopende het jaar werken vrijwilligers nog aan een aantal andere zaken/activiteiten: 
uitbreiding Tijdmachine, bordjes Tweede Wereldoorlog,   
          

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. 
 
 
 

Stamboomcafé:  U kunt bij ons binnenlopen op elke tweede maandagavond van de maand, van 
19.00 tot 21.00 uur en de daaropvolgende dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. In het eerste 
kwartaal van 2017 zal dat dus zijn op 9 en 10 januari, op 13 en 14 februari en op 13 en 14 maart. 
  

Volgende lezing: Militair Kamp Rijen; een stad van linnen en heideplaggen  
Dinsdag 14 februari 2017 aanvang: 19:30 uur . Locatie Cultureel Centrum de Boodschap, Rijen 
 


