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Verslag Algemene ledenvergadering woensdag 24 jan 2018 

 

1. Opening: 

Voorzitter Bert Wagemakers heet de 34 aanwezige leden rond 19.30 uur van harte welkom. Een speciaal 

welkom voor één van onze ereleden, Dhr. Jan Theunissen. De voorzitter wil in deze vergadering terugkijken 

op het verenigingsjaar 2017 en een vooruitblik naar 2018. Hij hoopt om 21.00 uur het officiële gedeelte te 

beëindigen om daarna nog even na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.  

Er zijn 20 afmeldingen voor de vergadering vanavond ontvangen. (de lijst met namen is in bezit van de 

secretaris) 

 

Er zijn geen wijzigingen in of aanvullingen op de agenda van deze vergadering. 

De voorzitter wil graag met de aanwezigen de 6 leden herdenken die ons in 2017 zijn ontvallen. 

 

2. Mededelingen: 

Het geschreven jaarverslag 2017 van de secretaris ligt ter inzage. De inhoud is bovendien opgenomen in de 

presentatie van de voorzitter en staat op onze website waarnaar in de uitnodiging voor deze vergadering is 

verwezen.  

 

3. Notulen van de ALV gehouden op 1 februari  2017. 

Dit verslag wordt zonder wijziging en/of aanvulling goedgekeurd. De voorzitter dank de secretaris voor zijn 

verslag.  

 

4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2017)  

Het jaarverslag van de secretaris is in de PowerPointpresentatie van deze vergadering opgenomen. De 

voorzitter presenteert dit. Daarbij licht hij enkele punten nader toe.  

Aandacht voor de ontwikkeling van het ledental. De afgelopen jaren is het aantal leden gelijk gebleven. Dit 

jaar is het ledental van de heemkring gestegen naar 450 leden. We hopen dat deze stijgende lijn zich blijft 

voort zetten. 

De voorzitter dankt de vrijwilligers voor hun inzet in 2017 maar memoreert tevens dat de vereniging altijd 

opzoek is naar vrijwilligers en nieuwe bestuursleden. Diegenen die belangstelling hebben worden gevraagd 

contact op te nemen met leden van het bestuur. 

 

De voorzitter loopt vervolgens de gebeurtenissen van het jaar 2017 door met als highlight de lezingen, 

waarbij de openbare lezing op 14 feb 2017 er uitsprong, het 40 jarig jubileum van de vereniging, de 

genealogische bijeenkomsten in Hulten en Molenschot, de nieuwe website die in maart operationeel werd 

en de officiële opening van de beeld- en archiefbank in maart 2017   

 

Onze sponsors in 2017; Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens, 

Ouweland Ontwerp (creatieve vormgeving), Vermeer Architecten bv, Van Dorst TOYOTA en Veldsink-

Roelands adviesgroep, Schipper accountants maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk en 

Rabobank Gilze sponsorde de Heemkring met hun clubkascampagne.. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester was voor iedereen beschikbaar. De penningmeester licht in de 

resultatenrekening de meest opvallende punten toe en verklaart het te kort van € 1634,57, o.a het 

jubileum. Er zijn geen expliciete vragen door de leden gesteld wel toont de penningmeester dat door de 

subsidieregeling de administratie wel complexer (projecten) is geworden.  

 

 

 



2 

 

 

 

De voorzitter merkt op dat de vereniging verantwoording dient te overleggen aan de gemeente m.b.t. de 

financiële status. Deze verantwoording is de gemeente aangeboden en door de gemeente goedgekeurd. 

Tevens dankt de voorzitter de penningmeester voor dit verslag. 

 

6. Verslag kascommissie 

Jos v.d. Avoird en Bert Willemen hebben de kascontrole op 22 januari 2018 uitgevoerd.  

Bert leest het verslag van de kascommissie voor en stelt daarop de vergadering voor, de penningmeester te 

dechargeren en te bedanken voor het werk dat hij heeft gedaan. De vergadering gaat met applaus akkoord.  

 

7. Realisatie doelstellingen 2017 

Uit presentatie: 

 Educatief – scholen OBS de Wildschut Gilze, de Drie Musketiers Hulten, KBS St. Jozef Rijen, de Kring 

Rijen. 

 Digitalisering > dan 4.000 foto’s, > 1.300 boeken, > 20 audioberichten, bijna 50 video’s op beeld- en 

archiefbank. Momenteel vastleggen alle schilderijen in ons gebouw. 

 Tuin en gebouw: smidse in principe afgerond. Nog een paar kleine zaken afwerken in voorjaar 

2018. 

 Tijdmachine Dit jaar even on-hold i.v.m. nieuwe uitgave Algemeen Kiesrecht. 

 Herinneringsbordjes Tweede Wereldoorlog Uitbreiding met 4 locaties (momenteel totaal 17 

bordjes) 2019 = 23. 

 Uitgave 100 jaar Algemeen Kiesrecht Schrijversteam. Presentatie 8 januari 2018. Gratis voor alle 

leden.  

 Genealogie: Presentaties op locatie. 2017 Hulten en Molenschot. 

 

8. Werkgroepen: 

WG Tijdmachine: Op 22 februari gaat de werkgroep van start met het onderwerp ‘leer en     

                           schoenindustrie’ in onze gemeente. 

Redactie Mulder: De redactie heeft een aantal nieuwe leden gekregen. De belangrijkste wijziging is het 

                vertrek van Alex Emmen. Arda van Puijenbroek heeft zijn functie als voorzitter van de 

                               redactie overgenomen. 

WG Bibliotheek&Archief:; Gerard van Brunschot merkt op al diverse malen om de digitale versies van 

                            Mulder te hebben verzocht. Afgesproken wordt dat hij de nr’s 142 t/m 1 44 in zowel  

                            word-format als PDF-format zal ontvangen. 

WG Tentoonstelling: De nieuwe tentoonstelling krijgt als thema ‘De jaren 60’. De WG zoekt  
                            trouwfoto’s en materiaal uit de jaren ’60. 
WG Tuin & Gebouwen: De smidse is op ’n oor (blaasbalg) na klaar. De WG heeft nieuwe ideeën. O.a.  

                             het verplaatsen van de poort naar de straatkant. Naast het heemgebouw  

                             ontstaat dan ruimte voor de grotere  (landbouw)werktuigen. 

 

9. Bestuursverkiezing 

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

Gonnie Cornelissen is aftredend en niet herkiesbaar. In zijn afscheidswoord memoreert de voorzitter de 

grote inzet van Gonnie gedurende 25 jaar. De vereniging en het bestuur zullen haar missen. De voorzitter 

overhandigd haar als dank ‘het Molensteentje’ en een boeket bloemen. Gonnie zegt in haar dankwoord dat 

er nog steeds wordt gezocht naar vervanging voor haar en roept geïnteresseerden op.  Ad Jonkers is ook 

aftredend volgens het rooster maar heeft aangegeven nog een periode te willen door gaan. Tevens heeft 

Mariëlle van Hezewijk aangegeven weer te willen toetreden tot het bestuur. Op voordracht van de 

voorzitter gaat  de vergadering met dit voorstel voor beide leden met applaus akkoord. Het bestuur vraagt 

aan de vergadering mandaat om in de loop van het jaar nieuwe bestuursleden te zoeken en pas bij de 

volgend ALV met hun benoeming in te stemmen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.  
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10 Begroting 2018 

De penningmeester legt de begroting 2018 aan de hand van PP-presentatie voor aan de leden en geeft op 

enkele punten nog extra mondelinge uitleg.  

Joke Timmermans vraagt of de Regiobank niet goedkoper voor de vereniging zou zijn. De bankkosten zijn 

volgens haar lager als bij de ABN-AMRO of Rabobank. De penningmeester gaat dit onderzoeken. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2018. 

 

11 Verkiezing kascommissie 

Jos van de Avoird is aftredend en wordt voor zijn werk bedankt. Bert Willemen stelt zich herkiesbaar als lid. 

Connie Hartog was reserve en schuift daardoor automatisch op als tweede lid. De kascommissie is hiermee 

weer volledig en wordt als zodanig met instemming van de leden gekozen. Jan Theunissen stelt zich 

beschikbaar als reserve lid. 

 

12 Doelstellingen 2018 

 Digitalisering: Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen Verder vullen met foto’s, schilderijen. Meewer-

ken aan ontwikkeling documentenmodule van Erfgoed Brabant. 

 Genealogie: In 2018 onderzoeken hoe wij op locatie kunnen in Rijen en Gilze. Mogelijk indelen in 

wijken. 

 Tentoonstelling: De jaren zestig. Opening in april 2018. 

 Tuin en gebouw: Verplaatsen toegangspoort. 

 Gedigitaliseerde kaarten in Q-gis (geprefereerde) Oude kadasterkaarten op een actuele kaart van 

onze gemeente leggen. Nieuwe mogelijkheden. 

 Gilze en Rijen op de kaart: Nadat kaarten beschikbaar zijn kan dit project opgepakt worden i.s.m. 

Regionaal Archief Tilburg.  

 Werkgroep Archeologie: Uitwerken plan van aanpak. Plaatsen vitrines in grote zaal voor archeologi-

sche vondsten. 

 Verdere zaken/activiteiten: Uitbreiding Tijdmachine, herinneringsbordjes Tweede Wereldoorlog   

 

13 Rondvraag 

Gerard van Brunschot vraagt naar de werkwijze bij langdurig zieken. Hem is namelijk ter ore gekomen dat 

langdurig zieken weinig of niets horen van de vereniging.  

De voorzitter merkt op dat het bestuur wel op de hoogte moet zijn als er langdurig zieken in de vereniging 

zijn en zegt toe de zaak in de bestuursvergadering aan de orde te brengen. Er dient een goed protocol voor 

gemaakt te worden. 

 De voorzitter dank de vrijwilligers binnen de Heemkring voor hun belangeloze inzet voor de 

vereniging gedurende het afgelopen jaar. Hij hoop dat zij ook in 2018 zich weer willen inzetten voor 

de Heemkring. 

 De Rabobank clubkascampagne loopt weer van 4/4 t/m 16/4. De voorzitter verzoekt een ieder die 

valt onder de Rabobank de Zuidelijke Baronie een stem uit te brengen op onze Heemkring. 

 De gemeente is bezig met het verduurzamen van de gebouwen die onder haar beheer vallen. Ook 

het heemgebouw valt daar onder. We laten eventuele werkzaamheden op ons af komen. 

 De voorzitter roep nogmaals vrijwilligers op voor (a.s.) vacatures binnen het bestuur. 

(penningmeester en WG facilitair). De voorzitter verneemt graag namen van mogelijke gegadigden. 

 

14 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de officiële vergadering rond 21.15 uur, hij verzoekt 

iedereen nog even te blijven zitten 

 

De echtgenoot, Bart en de kinderen en schoondochter van Gonnie komen vervolgens in de vergaderzaal. 

De voorzitter richt vervolgens het woord tot Gonnie en deelt haar mede dat het  Brabants Heem in een 

bestuursvergadering besloten heeft, op voordracht van het bestuur van Heemkring Molenheide,   
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Gonnie Cornelissen het zilveren draaginsigne toe te kennen. Zij krijgt het insigne als eerbewijs voor haar 

jarenlange inzet voor de Heemkring Molenheide. Zij heeft altijd op een verantwoordelijk volle wijze haar 

taak binnen de vereniging verricht. De voorzitter; “zij is altijd gedreven, zorgzaam en met hart en ziel aan 
het werk geweest”. Gonnie is blij verrast en dankt iedereen. 

 

De voorzitter nodigt vervolgens eenieder uit voor een drankje en een hapje. 

 

  

Secretaris: Floor Hartog 


