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Verslag Algemene ledenvergadering woensdag 30 januari  2019 

   

1. Opening: 

Voorzitter Bert Wagemakers heet de aanwezige leden rond 19.30 uur van harte welkom. 28 leden hebben het slechte 

winterweer getrotseerd. De voorzitter wil in deze vergadering terugkijken op het verenigingsjaar 2018 en een 

vooruitblik naar 2019. Na beëindiging van het officiële gedeelte hij een ieder uit om nog even na te praten onder het 

genot van een drankje en een hapje.  Er zijn 15 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. 

 

In 2018 zijn 4 leden overleden. In de eerste maand van dit jaar  (jan. 2019) zijn 2 leden die veel betekend hebben voor 

onze vereniging overleden. Namelijk Paul van Glabbeek (betrokken bij de oprichting van de heemkring) op 15 jan 2019 

en Jan Bruikman op 27 jan 2019, Erelid en 18 jaar voorzitter van de heemkring. Onze voorzitter  Bert Wagemakers 

spreekt een kort memoriam uit en verzoekt de leden om 1 minuut stilte om de overledenen te herdenken. 

 

2. Mededelingen: 

Het geschreven jaarverslag 2018 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 01 feb 2018. 

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

 

4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2018)  

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. Dit jaar is het ledental van de heemkring netto gestegen naar 451 

leden.  Tevens wordt de verdeling van de leden over de kernen getoond. We hopen dat de stijgende lijn zich blijft 

voort zetten. 

De voorzitter dankt de vrijwilligers voor hun inzet in 2018 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 activiteiten van het jaar 2018 door zoals de lezingen, de excursie en muziekavond, 

de tentoonstelling ‘de Jaren zestig’ en de uitgave van het boekje ‘Over de kiesdrempel’. De voorzitter vraagt de leden 

als zij een idee hebben voor een lezing dit te melden bij de secretaris. 

 

Onze sponsors in 2018; Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens, Ouweland 

Ontwerp (creatieve vormgeving), Vermeer Architecten bv, Veldsink-Roelands adviesgroep en Schipper accountants 

maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. en Rabobank Gilze, met de clubkas campagne, sponsorden de 

heemkring. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester was voor iedereen beschikbaar. Leden die het voor de vergadering wilden 

inzien hadden daarvoor contact op kunnen nemen met de penningmeester maar daar heeft niemand gebruik van 

gemaakt. De penningmeester legt aan de hand van de balans onze huidige financiële staat uit. Tevens legt hij de 

verschillen tussen de begrote en de werkelijke uitgaven van de diverse posten  

uit. Samengevat  kan worden gezegd dat de vereniging er goed voor staat. De penningmeester legt vervolgens de 

samenvatting van de projecten uit met de  genoemde egalisatie reserve waarvan het restant (niet uitgegeven 

subsidie) weer terug gaat naar de gemeente 

De voorzitter dankt de penningmeester voor dit goed verantwoorde verslag. Ook kan hiermee een goede 

verantwoording worden afgelegd bij de gemeente. 

Dit jaar worden er weer plannen gemaakt voor de aanvraag van subsidie voor de komende 4 jaren. 
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6. Verslag kascommissie 

Bert Willemen  en Connie Hartog-Zweers hebben de kascontrole op 28 januari 2019 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 2018 

 

Uit presentatie: 

• Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen .     

Verder vullen met foto’s m.n. straatgezichten, schilderijen.  Fotograferen voorwerpen             
Meewerken aan ontwikkeling documentenmodule Erfgoed Brabant  (test in maart 2019) 

Dhr. v. Beijsterveldt vraagt of er plaats is voor persoonlijke archieven De voorzitter is van mening dat deze 

wel interessant kunnen zijn maar verzoekt ze wel op te schonen. Mariëlle gaat bij Dhr. van Beijsterveldt kij-

ken.  

• Genealogie   

In 2018 onderzoeken welke wijken in Rijen en Gilze.  Alleen Rijen gedaan  -slechte opkomst! 

• Tentoonstelling                De jaren zestig. Opening in april 2018   

• Tuin en gebouw               Verplaatsen toegangspoort   

• Gedigitaliseerde kaarten in Q-gis (georefereren) 

    Oude kadasterkaarten op een actuele kaart van onze gemeente leggen. Geen voortgang 

• Gilze en Rijen op de kaart 

Alle punten van de herinneringsbordjes zijn op de kaart gezet. Wordt een fietsroute van   

gemaakt. 

• Werkgroep Archeologie 

Uitwerken plan van aanpak. Plaatsen vitrines in grote zaal voor archeologische vondsten.   

• Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen .     

Verder vullen met foto’s m.n. straatgezichten, schilderijen.  Fotograferen voorwerpen             
Meewerken aan ontwikkeling documentenmodule Erfgoed Brabant  (test in maart 2019).     

 

8. Werkgroepen 

De WG tijdmachine meldt dat de tijdmachine is uitgebreid met 150 lemma’s 

 

9. Bestuursverkiezing 

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

Floor Hartog en Kees Tijs zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. Ben Robbers is 

aftredend en niet herkiesbaar. Ben heeft een vervanger voor zijn functie gezocht en ook gevonden. Jeanne van der 

Heijden wordt voorgesteld. Ben heeft haar in de afgelopen maanden ingewerkt. De aanwezige leden gaan met 

applaus akkoord met haar benoeming. De voorzitter verwelkomt Jeanne in het bestuur en wenst haar succes als 

penningmeester van onze vereniging. De voorzitter zal aan het eind van de vergadering meer zeggen over het afscheid 

van Ben Robbers. 

 

10 Begroting 2019 

De penningmeester legt de begroting 2019 aan de hand van PP-presentatie voor aan de leden en geeft op alle punten 

een duidelijke uitleg.  

De vergadering gaat zonder opmerkingen akkoord met de voorgestelde begroting 2019. 

 

11 Verkiezing kascommissie 

Bert Willemen is aftredend en wordt voor zijn werk bedankt. Connie Hartog schuift daardoor automatisch op als 

eerste lid. Jan Theunissen wordt tweede lid. De kascommissie is hiermee weer volledig en wordt als zodanig met 

instemming van de leden gekozen. Dhr. Ton van Dongen stelt zich beschikbaar als reserve lid. 
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12 Doelstellingen 2019 

Uit presentatie: 

• Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen  

medio 2019 module Documenten beschikbaar.   Papieren archief zichtbaar maken  

• Genealogieproject dit jaar in Gilze (wordt nog verder uitgewerkt)  

• Tuin en gebouw uitwerken mogelijke ruimte om de ‘karkooi’ 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 vijftal projecten) 

 Tentoonstelling ‘Bevrijding en opbouwjaren’ eerste zondag van november 2019 opening.   
 Openbare lezingen (in november/december 2019 en februari 2020). 

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

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

De kosten voor deze projecten zijn gedekt. Dit hele project is een promotie voor de heemkring. 

De plannen voor 75 jaar bevrijding worden via de media bekend gemaakt. 

 

Dank aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Ook onze nieuwe vrijwilligers   

 

Verloting cadeaubonnen. 

De heemkring heeft cadeaubonnen tijdens de landelijke dag voor vrijwilligers van de Gemeente gekregen. Zoals ieder 

jaar worden deze onder de vrijwilligers van de heemkring verloot. 

 

De uitslag; 

De bon van € 10,--   gaat naar Pieter Klein 

De bon van € 10,--   gaat naar Kees de Vet  

De bon van € 15,--   gaat naar Gerrit van Engelen 

De bon van € 15,--   gaat naar Piet Rouws 

De bon van € 25,--   gaat naar Toon Timmermans 

De bon van € 25,--   gaat naar Frans Donkers 

 

13 Rondvraag 

 De excursie is op 15 juni en niet zoals gemeld op 16 juni. 

 WG Dialecten: Op de website is een film te zien m.b.t. de bijenwereld. Deze wordt in dialect gesproken. 

Hieraan is een prijsvraag verbonden. Een ieder wordt uitgenodigd hier aan deel te nemen. Misschien moet dit 

ook meer naar buiten worden gebracht. 

De werkgroep zoekt vrijwilligers om een verhaal in het plat te vertellen. 

 

14 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de officiële vergadering rond 21.30 uur, hij verzoekt een ieder nog 

even te blijven zitten 

De  voorzitter richt zich vervolgens tot Ben Robbers. In zijn dankwoord noemt Bert de aftredende penningmeester 

deskundig, betrokken, altijd ín voor nieuwe projecten en graag bereid om daarbij ons financiële klankbord te zijn. 

Transparantie had hij steeds hoog in het vaandel staan. Kortom, de juiste man op de juiste plek, die in 26 jaar een 

perfecte bijdrage heeft geleverd aan heemkring Molenheide. De heemkring betreurt het besluit van Ben maar we 

moeten, na zoveel jaar, ook begrip tonen voor zijn besluit. 

 

Met de afrekening over 2018 nam hij afscheid van deze functie. De voorzitter overhandigt hem als dank voor zijn vele 

werk ‘De molensteen’. Daarnaast krijgt Ben Robbers, op voordracht van de Heemkring,de zilveren erespeld van 

Brabants Heem opgespeld door onze voorzitter. Voor de vrouw van Ben, Joke, is er een mooie bos bloemen. 

 

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

 

 Secretaris: Floor Hartog 


