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Jaarverslag secretariaat 2020 

   

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 2020 iets gestegen, momenteel heeft de vereniging 478 leden. Onderstaand staatje laat de leden verdeling 

per plaats in onze gemeente zien.  

   

      1-1-2020             1-1-2021           

   Leden   Gezinsleden   Totaal      Leden   Gezinsleden   Totaal     Verschil   

Gilze   185   60   245      190   55   247     +2  

Rijen   126   32   158      131   30   161     +3   

 Molenschot   13  2   15     14   2   16     +1   

Hulten   5  1   6      5   1   6     +0   

Overige pl.   45   6   51      41   4   48     -3   

Totalen   374   101   475      381  92   478    -2   

   

Leden die overleden zijn in 2020;    

Dhr. T. van Broekhoven, Tilburg; Dhr. H. Aarts, Gilze; Dhr. J. Wouters, Rijen; Dhr. M. Hesemans, Rijen; Dhr. G. Govers, Gilze;  

Dhr. J. Boemaars, Rijen; Dhr. P. van Opstal, Gilze; Mevr. Noijens, Gilze. 

 

Vrijwilligers:   

Op de peildatum van 1 november registreerden we 72 vrijwilligers, verdeeld over zestien werkgroepen, te weten Bezorgers, 

Bibliotheek, Boekendistributie, Digitaliseren kadasterkaarten, Facilitaire dienst, ICT, Genealogie, Kerststal, Redactie De Mulder, 

Tentoonstelling, Tuin en gebouw, Tijdmachine/Wiki, Regiocanon, Archeologie, “Ut Taolgenootschap” en de projectgroep 
‘Documentaire’.   
Zoals gebruikelijk werden ook in 2020 de vrijwilligers bedankt, Door Corona ging dit niet met de gebruikelijke vrijwilligersavond. 

Aan alle vrijwilligers werd in plaats daarvan een streekpakket met diverse producten aangeboden. 

   

Bestuur:   

Het bestuur kwam in 2020 5 keer fysiek bijeen voor een reguliere vergadering en kwam daarnaast 2 maal bijeen door online te 

vergaderen met gebruikmaking MS-Teams.  35 leden bezochten de algemene ledenvergadering op 22 januari 2020.   

  

Lezingen, Muziekavond, extra activiteit en excursie 

De bijeenkomsten hebben in 2020 op de ALV in januari en een lezing in februari na, door Covid-19 geen doorgang gevonden.  

 

Publicaties   

Dit jaar zijn er vijf nummers van De Mulder verschenen, te weten de nummers 153 (januari 2020) tot en met 157 (oktober 2020). 

Mulder 155 was een extra uitgave voor de leden in het kader van contact houden met de leden i.v.m. Covid-19. 

Dit jaar publiceerden we met grote regelmaat stukken, mede ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding, in het Weekblad Gilze en 

Rijen en er verschenen ook artikelen van de Heemkring in de regionale pers.    

   

In 2020 zijn onder meer de volgende onderwerpen in publicaties aan de orde geweest:   

- Nieuws op de website   

- Vacatures   

- Boeken in de webwinkel   

- Artikelen uit De Mulder   

- Tijdmachine Gilze en Rijen   

- Dialecten werkgroep ‘Ut Taolgenootschap’   
- Website WO II Gilze en Rijen   

- Facebook    

- Artikelen op een volledige pagina in Weekblad Gilze en Rijen (Tweede Wereldoorlog/ Documentaire)   
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Tentoonstelling:  

In de eerste 3 maanden van 2020 kon de tentoonstelling “Bevrijding en opbouwjaren” nog bezocht worden door zowel 
belangstellenden op de zondagen als kinderen in het kader van een educatieve workshop. Daarna moest ook de tentoonstelling 

door Covid-19 gesloten worden 

   

Nieuwsbrief:   

Er verschenen in 2020 in totaal 11 nieuwsbrieven voor gemiddeld 475 leden. In totaal hebben we 380 adressen voor leden en 

familieleden, waarvan er 347 de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.   

   

Onze sponsors in 2020:   

Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens.   

Ouweland ontwerp (creatieve vormgeving), Veldsink-Roelands en Damen-De Kort-vanTuijl maken ons kwartaalblad De Mulder 

mede mogelijk. Rabobank Gilze sponsorde via de clubkascampagne de Heemkring.    
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