
 

          Secretariaat: Nieuwstraat 22  
                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 
                        www.heemkringmolenheide.nl 

                        email:info@heemkringmolenheide.nl       

 

 
   Gilze en Rijen, januari 2016 
 
Jaarvergadering 
 
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
woensdag 20 januari 2016 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering  januari 2015 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2015) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2015) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2015 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing  
10. Begroting 2016 
11. Benoeming kascommissie 2016 
12. Doelstellingen 2016 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2015 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2015   
           verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  
           www.heemkringmolenheide/agenda.nl 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2015. 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 2015 alsmede de begroting 2016 kunnen contact opnemen met de 
           penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  ) 
ad  7) Realisatie doelstellingen 2015 

- Educatief – scholen 
Begin 2015 hebben alle leerlingen van een basisschool  het heemgebouw bezocht met als 
speerpunt de tentoonstelling en de garage. 
Een extern bedrijf schrijft een plan van aanpak voor een lespakket voor de basisscholen. 
Hiervoor is subsidie verkregen.  In april 2016 wordt een eerste test gedaan met het gemaakte 
lesplan.  Een tweetal basisscholen zullen hiermee aan de slag gaan.  

- 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, ect. Hiervoor hebben wij diverse vrijwilligers nodig!.   

- ICT 
We vervangen de bestaande computerservers op zeer korte termijn door een NAS-schijf. In 
januari draaien de twee systemen naast elkaar om te testen.   

- Facebook 
in 2015 hebben wij de eerste stappen gezet op Facebook. Wij hopen op deze manier andere 
doelgroepen te kunnen bereiken alsmede een grotere naamsbekendheid. 
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- Nieuwe folder 
Ter promotie van de Heemkring is  een nieuwe folder ontwikkeld. Deze folder komt op 
diverse plaatsen in onze gemeente te liggen. Eveneens wordt deze folder gebruikt voor 
lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

- Tijdmachine 
Nadat de  tijdmachine medio januari 2015 operationeel is geworden, heeft het 
schrijversteam verdere thema’s uitgewerkt en op de website geplaatst. 

- Verdere taken voor 2015 
o afronding buitenterrein 
o plaatsen nieuwe bordjes oorlogsgebeurtenissen 
o werving vrijwilligers 

 
ad  8)  Werkgroepen 

 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en het 
programma voor  2016 toe te lichten       

  
ad  9)  Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.  Ben 
Robbers en Kees Tijs  zijn aftredend en herkiesbaar.  
In de ledenvergadering van januari 2015 hebben wij van u het mandaat gekregen een nieuw 
bestuurslid te zoeken. In de loop van  2015 hebben wij Floor Hartog bereid gevonden deze 
vacature in te vullen. Tevens hebben wij toen de taakverdeling binnen het bestuur onder de 
loep genomen. Kees Tijs zal zich in het vervolg specifiek gaan bezig houden met het 
organiseren van ledenactiviteiten en het ledenbestand. Floor Hartog neemt de taak van 
secretaris op zich. Wij vragen u goedkeurig voor deze invulling.   

 
Ad  12) Doelstellingen 2016/acties 
  

- Digitalisering  
Nu het softwarepakket beschikbaar is, kunnen we beginnen met het uploaden van nieuwe 
foto’s. Het benoemen van de duizenden foto’s is voor 2016 een belangrijk speerpunt. 
Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers. 

- Educatief project 
In de loop van 2016 zal dit project in de praktijk getest worden door twee basisscholen. 

- Tuin en gebouw 
In 2016 werken we verder aan de vernieuwing van de smidse.  

- Verdere zaken/activiteiten 
Lopende het jaar wordt nog an een aantal andere zaken/activiteiten gewerkt: uitbreiding 
Tijdmachine, bordjes Tweede Wereldoorlog, toekomst Genealogieproject, nieuwe uitgave, 
digitale kaartenproject Hisgis (in samenwerking met Erfgoed Brabant en Universiteit van 
Tilburg).  
          

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


