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Verslag Algemene ledenvergadering op woensdag 22 januari 2020 

   

1. Opening: 

Voorzitter Bert Wagemakers heet de 35 leden bij deze A.L.V. van harte welkom. De voorzitter wil in deze 

vergadering terugkijken op het verenigingsjaar 2019 en vooruitkijken naar 2020. Na beëindiging van het 

officiële gedeelte nodigt hij eenieder 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 2019 zijn 7 leden overleden. In de eerste maand van dit jaar (jan. 2020) zijn nog eens 3 leden overleden. 

Namelijk Jef Bernard op 1 januari 2020, Wim Bink op 3 januari 2020
 
en Piet de Beukelaer op 11 januari 

2020. Onze voorzitter verzoekt de leden om 1 minuut stilte om de overledenen te herdenken. 

 

2. Mededelingen: 

Het geschreven jaarverslag 2019 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.  De voorzitter stelt een aanvulling op de agenda voor. In agendapunt 9a zal een aanvulling op het 

huishoudelijk regelement besproken worden. 

 

3. Notulen van de ALV gehouden op 30 jan. 2019. 

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

verslag.  

 

4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2019)  

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 475 leden. Tevens wordt de verdeling van de leden over de kernen getoond. We hopen dat de 

stijgende lijn zich blijft voortzetten. 

De voorzitter loopt vervolgens de activiteiten van het jaar 2019 door zoals de lezingen, de excursie en 

muziekavond, de tentoonstelling ‘de Jaren zestig‘.  Ook de activiteiten rond 75 jaar bevrijding komen aan 

bod. O.a. de tentoonstelling ‘Bevrijding en opbouwjaren‘, de uitgave van het boek ‘Bedankt voor de vrijheid 

die jullie bevochten’ en de documentaire “Overleven in de schaduw van het vliegveld” waren daarin een 
belangrijke bijdrage die het werk en de naam van de heemkring bekend deed maken.  

De tentoonstelling zal in de komende maanden - in het kader van educatie - nog door ca. 500 kinderen 

worden bezocht 

De voorzitter dankt de vrijwilligers voor hun inzet in 2019 maar memoreert tevens dat de vereniging altijd 

opzoek is naar vrijwilligers en nieuwe bestuursleden. 

 

In 2019 hebben 2 leden van de heemkring een onderscheiding gekregen. Heinz Aarts en Ben Robbers 

mochten beiden de zilveren speld van het Brabant Heem ontvangen. 

 

Onze sponsors in 2019; Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens, 

Ouweland Ontwerp (creatieve vormgeving), Veldsink-Roelands adviesgroep en Schipper accountants 

maakten ons kwartaalblad De Mulder mede mogelijk. Ook Rabobank Gilze sponsorde met de clubkas-

campagne onze 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  
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niemand gebruik van gemaakt. De penningmeester legt aan de hand van de balans onze huidige financiële 

staat uit. Tevens legt zij 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 het verloop van de gesubsidieerde projecten uit samen met de, in het overzicht genoemde 

egalisatiereserve, het restant hiervan (de niet uitgegeven subsidie) gaat weer, indien gevraagd, terug naar 

de gemeente. 

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

verantwoording worden afgelegd bij de gemeente. 

In de loop van dit jaar wordt er weer een planning gemaakt voor een subsidie voor 2021 t/m 2024. 

 

6. Verslag kascommissie 

Connie Hartog-Zweers  en Jan Theunissen hebben de kascontrole op 20 januari 2020 uitgevoerd.  

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

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

akkoord.  

 

7. Realisatie doelstellingen 2019 

Uit presentatie: 

• Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen;   

• medio 2019 module Documenten beschikbaar. Papieren archief zichtbaar maken  

• Genealogieproject    

• Tuin en gebouw uitwerken mogelijke ruimte om de ‘afhang’ te vervangen   
• Tijdmachine wordt nog verder aangevuld door schrijversteam  

• Digitale mogelijkheden: Wiki, Regiocanon, Gilze en Rijen op de kaart, IZI app   

• Herdenking en viering 75 jaar bevrijding Gilze en Rijen   

- Tentoonstelling ‘Bevrijding en opbouwjaren’ (vanaf november 2019) 
- Openbare lezingen (in november 2019 en maart 2020)  

- Uitgave boek ‘Persoonlijke verhalen over de oorlog’ (oktober 2019) 
- Herinneringsfietsroute aan de hand van de herinneringsbordjes (april 2019) 

- Documentaire ‘Overleven in de  schaduw van het vliegveld’ (oktober 2019)  Educatief: 

project met basisscholen en Cultuurplaats (vanaf december 2019)  

 

8. Werkgroepen 

Uit de werkgroepen waren er geen opmerkingen of aanvullingen. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.   
Piet Weterings en Bert Wagemakers zijn aftredend en herkiesbaar. De secretaris vraagt de vergadering of 

zij met dit voorstel akkoord kunnen gaan. De vergadering gaat met applaus akkoord.  

 

9a. Aanpassing huishoudelijk reglement 

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement 

(HR). Het HR wordt aangevuld met artikel 6 waarin wordt verklaard dat de wet AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) op de vereniging Heemkring Molenheide van toepassing is. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

10. Begroting 2020 

De penningmeester legt de begroting 2020 aan de hand van PP-presentatie voor aan de leden en geeft op 

alle punten een duidelijke uitleg. Zoals de plannen er nu voorstaan zouden we 2020 met een batig saldo 

kunnen sluiten. Bert vraagt de vergadering akkoord te gaan met een nog vast te stellen geldbedrag uit de 

algemene reserve. De Heemkring is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het inwendige van het 

Heemgebouw. Er zijn plannen om in de loop van 2020 dit te gaan uitvoeren. Het nog vast te stellen bedrag  
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uit de algemene reserve zal hiervoor worden gebruikt. Eventueel zal e.e.a. na toestemming van de 

gemeente ook in samenwerking met de gemeente gebeuren. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

11 Verkiezing kascommissie 

Connie Hartog is aftredend en wordt voor haar werk bedankt. Jan Theunissen schuift daardoor automatisch 

op als eerste lid. Ton van Dongen wordt tweede lid. De kascommissie is hiermee weer volledig en wordt als 

zodanig met instemming van de leden gekozen. Dhr. Henk v.d. Put stelt zich beschikbaar als reserve lid. 

 

12. Doelstellingen 2020 

Uit presentatie: 

- Ledenwerving. Momenteel op 475 leden. Doelstelling voor 2020 is te groeien naar 500 leden. 

- Kwartaalblad De Mulder (nieuw formaat en full color).  

- Heemtuin: i.v.m. het Centrumplan - nieuwe inrichting van onze heemtuin. Dit plan wordt door de 

voorzitter a.d.h.v een tekening toegelicht. 

- Operationeel maken van documentenarchief via onze beeld- en archiefbank. 

- Regiocanon operationeel maken.  

- Wiki Gilze en Rijen verder uitbreiden en afronden project ‘Tijdmachine’  
- Stamboomonderzoek – digitaliseren van bidprentjes – zichtbaar via beeld- en archiefbank 

- Tuin en gebouw:  Afronden vervanging ‘karkooi’ (kèrkooi) (afgebrand op de warmste dag 

 40,7 graden)   

- Aanpassen verlichting in de garage (dit wordt led-verlichting)   

- Inrichting Heemgebouw: ruim 10 jaar geleden is het binnenschilderwerk gedaan. We willen kijken 

naar een facelift  

- Bewegende beelden: we willen meer gaan inzetten op bewegende beelden (korte filmpjes)  

- Dialecten (verdere vormgeving projecten)  

- 75 jaar bevrijding van Gilze en Rijen   

o Tentoonstelling, bevrijdingslint, lezing, educatie (basisschoolleerlingen)  

  

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

Als extra informatie licht de voorzitter aan de hand van een schets de betekenis voor de Heemkring van het 

centrumplan toe. De conclusie is, dat het plan voor de Heemkring niet onvoordelig is.  

 

13. Rondvraag 

Stan van Beijsterveldt vraagt of het niet mogelijk is om met de clubkascampagne van de Rabobank niet in 

Gilze én in Rijen mee te doen.  

De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is omdat je niet 2 regio’s mag meespelen. 
 

Wanneer begint de kaartverkoop voor de 7
e
 voorstelling van de documentaire. 

De start hiervan wordt op zoveel mogelijke media gepubliceerd. Er worden weer 350 kaarten verkocht, 

reserveren is niet mogelijk en op is op. 

 

14. Sluiting 

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

eenieder nog even te blijven zitten 

 

De voorzitter wil graag twee vrijwilligers in het zonnetje zetten. Namelijk Hanneke Avontuur, vrijwilligster 

facilitaire dienst en Piet Rouws, vrijwilliger bij de werkgroep Tuin en gebouw.  Beiden ontvangen als blijk 

van hun inzet, een molensteentje met bijbehorende oorkonde en natuurlijk een bos bloemen. 

 

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

 

Secretaris: Floor Hartog 


