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   Gilze en Rijen, februari 2022 
 

Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 

woensdag 9 maart 2022 in Cultureel Centrum De Schakel, Kerkstraat, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering  januari 2020 klik hier voor de notulen 

4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2020) en (verenigingsjaar 2021) 

5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2020/2021) 

6. Verslag kascommissie boekjaren 2020/2021 

7. Realisatie doelstellingen 2020/2021 

8. Werkgroepen 

9. Bestuursverkiezing  

10. Begroting 2022 

11. Benoeming kascommissie 2022 

12. Doelstellingen 2022 

13. Rondvraag 

14. Sluiting. 

 

ad  3) Notulen jaarvergadering 2019 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2019   

           verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring  

           www.heemkringmolenheide/agenda.nl) 

ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2020/2021 Ook hier verwijzen wij u graag naar onze 

           website bij de rubriek agenda  (jaarverslag 2020 en 2021)  

ad  5) Jaarverslag penningmeester is op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen 

           nemen van jaarrekening 2020/2021 alsmede de begroting 2022 kunnen contact opnemen met  

           de penningmeester (tel. 06-20063319), e-mail: gagelheijden35@gmail.com 

ad  7) Realisatie doelstellingen 2020/2021 (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Digitalisering Beeld- en Archiefbank Gilze en Rijen; met name het onderdeel bidprentjes    

- Archief ontsluiten: uitzoeken en registreren van ons archiefmateriaal  

- Tuin en gebouw:  

-  aanvraag vergunning voor nieuwe afhang 

- herinrichten heemtuin  

- afronden ‘karkooi’ 
- realiseren van nieuwe toegangspoort 

- Tijdmachine – project is afgesloten  

- Digitale mogelijkheden:  

- Uitbreiden Wiki met andere onderwerpen 

- Regiocanon operationeel 

- Afronding project ‘Herdenking en viering 75 jaar bevrijding Gilze en Rijen’ 
- Kwartaalblad De Mulder, nieuw formaat en in kleur (januari 2020) 

- Maandelijks een heemkundig artikel in het weekblad 

- Kamp Rijen: uitgave boek over ‘Kamp Rijen’ gratis voor alle leden, ontwikkeling website 

‘Kamp Rijen’ en mini-documentaire met animaties. Realisatie loopt nog.   

http://www.heemkringmolenheide.nl/
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2022/02/2020-01-22-Concept-notulen-ALV-22-jan-2020.pdf
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2022/02/2020-12-31-Secretariaat-Jaarverslag-2020.pdf
https://www.heemkringmolenheide.nl/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-31-jaarverslag-secrtariaat-2021.pdf
http://www.heemkringmolenheide/agenda.nl
file:///Z:/Documents/Heemkunde/Info%20aan%20leden/Jaarvergaderingen/2020/jaarverslag%202019
mailto:gagelheijden35@gmail.com


 

 

 

 

 

 

ad  8)  Werkgroepen 

Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en hun 

programma voor 2022 toe te lichten 

ad  9)  Bestuursverkiezing 

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

der Heijden is aftredend en herkiesbaar. Floor Hartog heeft aangegeven dit jaar nog vol te 

willen maken. Kees Tijs heeft aangegeven met het bestuurslidmaatschap te willen gaan 

stoppen. 

Het bestuur heeft Bert Huisman en Gonnie Cornelissen bereid gevonden een bestuursfunctie 

te willen aanvaarden.     

Doordat we in 2021 geen ledenvergadering konden houden vanwege de beperkingen konden 

we de bestuursleden Ad Jonkers en Mariëlle van Hezewijk waarvan in 2021 de bestuurstermijn 

afliep niet laten herbenoemen. Wij verzoeken de ledenvergadering hiermee in te stemmen.    

ad  12) Doelstellingen 2022/acties (toelichting hierover tijdens de ledenvergadering) 

- Inrichting Heemtuin. Nieuwbouw van de afhang en verdere inrichting van de heemtuin.   

- Digitalisering: verder uitbreiden van documentenarchief via onze beeld- en archiefbank 

- Stamboomonderzoek – verder gaan met digitaliseren van bidprentjes  

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

- Tentoonstelling, ‘leer en nog meer’ vanaf 1 september 2022   

- Themapagina’s in het Weekblad Gilze en Rijen 

- Overige standaardactiviteiten  

 

NB. Leden kunnen tot aanvang van de vergadering kandidaten voordragen  voor de  bestuursfuncties 

van de aftredende bestuursleden. Deze voordracht dient conform art. 3 lid 4 van het huishoudelijk 

reglement te geschieden met ondersteuning van minimaal vijf leden.   

             

Na de vergadering praten we onder het genot van een drankje nog gezellig wat na. 

 

Locatiekeuze: ondanks de corona-versoepelingen hebben wij er toch nog voor gekozen om de 

ledenvergadering in De Schakel te houden. Hier hebben we meer mogelijkheden om verder uit elkaar 

te  kunnen zitten.   


