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Verslag Algemene ledenvergadering op woensdag 9 maart 2022 

   

1. Opening: 

Voorzitter Bert Wagemakers heet de 26 leden bij deze Algemene ledenvergadering van harte welkom. Een 

speciaal welkom voor ons erelid Hugo Roos. Wij zijn blij dat hij deze avond kan bijwonen. De voorzitter wil in 

deze vergadering terugkijken op de verenigingsjaren 2020 en 2021 en vooruitkijken naar 2022. 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. De voorzitter meldt een bestuurslid af omdat zij thuis zit met corona, hij wenst 

haar beterschap. Tevens meldt hij dat een voorgedragen nieuw bestuurslid, Bert Huisman, later komt. 

Er zijn twintig 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 die de aanwezigen via de mail hebben ontvangen. 

In 2020 en 2021 zijn 20 leden overleden. De voorzitter verzoekt de leden om 1 minuut stilte. 

 

2. Mededelingen: 

De geschreven jaarverslagen 2020 en 2021 van de secretaris liggen 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 22 januari 2020. 

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

verslag. 

 

3. De Jaarverslagen van de secretaris (verenigingsjaren 2020 en 2021)  

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 ledenbestand. Eind 2019 was het ledental van de heemkring 475 

leden, eind 2021 waren er nog 464 leden lid van de vereniging. De oorzaak is dat er leden afvallen en er zijn 

ook leden die hun lidmaatschap opzeggen. De aanwas van leden was heel mager, omdat we als heemkring 

twee jaar lang fysiek niets hebben kunnen doen. De laatste maanden echter melden zich weer spontaan 

leden aan. De voorzitter geeft vervolgens een overzicht van het ledenaantal, verdeeld over de kernen van 

onze gemeente.  

 

Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee jaar. Om te beginnen 

bij de laatste voorstelling van de documentaire “Overleven in de schaduw van het vliegveld”. Er stonden nog 

twee voorstellingen gepland, die helaas door corona niet door konden gaan. Bijna 2.700 mensen hebben de 

documentaire gezien.  

We hebben op 22 januari 2020 nog een algemene ledenvergadering kunnen houden. 

In januari en februari 2020 kon de tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouw’ nog bezocht worden.  

Hierna kwamen alle fysieke bijeenkomsten van de heemkring door corona tot stilstand. 

 

Digitale uitingen waren nog wel mogelijk zoals de website, Facebook, Regiocanon, Wiki, en Tijdmachine. 

De uitgave van het kwartaalblad De Mulder en het boek: ‘Verdwenen tentenstad op de hei’ over Kamp Rijen 

kwam voor alle leden beschikbaar. 

Er waren nieuwsbrieven voor de leden en diverse publicaties in dag- en weekbladen. 

In oktober 2021 was het mogelijk de  Lezing ‘de Eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Brabant’ te 

laten plaats vinden. Er waren ondanks corona toch zestig toehoorders. 
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Het aantal bezoekers van onze website  is sinds 2017 door een toenemende bekendheid steeds toegenomen. 

Het aantal volgers op Facebook stijgt ook nog steeds en is sinds 2019 verdubbeld. 

 

 

Onze sponsors in 2020 en 2021:  

Global-e voor de webhosting en de dagelijkse beveiliging van computergegevens, Ouweland Ontwerp 

(creatieve vormgeving), Veldsink-Roelands adviesgroep, Rabobank Gilze met de clubkas campagne en 

Damen, de Kort en van Tuil (notarissen) sponsorden onze vereniging. 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Het financieel jaarverslag van de penningmeester was voor iedereen beschikbaar en gaat over de jaren 2020 

en 2021. De 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 drie overzichten in de powerpointpresentatie onze huidige 

financiële situatie 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 momenteel goed voor staat. De 

penningmeester legt vervolgens het verloop van de gesubsidieerde projecten, samen met de, in het overzicht 

genoemde egalisatiereserve uit, het restant hiervan (de niet uitgegeven subsidie) gaat weer, indien gevraagd, 

terug naar de gemeente. Als laatste laat de penningmeester, aangevuld door de voorzitter, de financiële 

onderbouwing zien van nieuwe projecten die een doorloop hebben naar 2022. 

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 de subsidie voor 2021 t/m 2024.  

Op de vraag waarom de vereniging bij zowel ING als Rabobank een rekening heeft, het brengt immers extra 

kosten met zich mee, antwoordt de penningmeester dat dit historisch zo is gegroeid. 

 

6. Verslag kascommissie 

 Ton van Dongen (helaas verhinderd) en Henk van de Put hebben de kascontrole op 9 februari 2022 

uitgevoerd en in orde bevonden.  

Henk van de Put leest het verslag van de kascommissie voor en stelt daarop de vergadering voor, de 

penningmeester te dechargeren en te bedanken voor de correcte en zeer professionele manier waarop zij 

dit werk heeft gedaan. De vergadering gaat met applaus akkoord.  

 

7. Realisatie doelstellingen 2020 en 2021 

 

Uit presentatie: 

• Kwartaalblad De Mulder (nieuw formaat en full color). Gerealiseerd. 

• Operationeel maken van documentenarchief via onze beeld- en archiefbank  

Hier  wordt momenteel aan gewerkt. Op de beeldbank al veel zichtbaar.  

• Regiocanon operationeel maken. Gerealiseerd in 2021.  

• Wiki Gilze en Rijen verder uitbreiden. Uitgebreid met weekbladartikelen en 

andere onderwerpen. 

• Afronden project ‘Tijdmachine’. Gerealiseerd.  

• Stamboomonderzoek – digitaliseren van bidprentjes – zichtbaar via beeld- en archiefbank. 

Tijdens de coronatijd zijn 15.000 bidprentjes gedigitaliseerd. 

• Tuin en gebouw afronden vervanging ‘karkooi’. Realiseren van nieuwe toegangspoort.   

Aanvraag vergunning voor nieuwe afhang. 

 

8. Werkgroepen 

Ad Jonkers, werkgroep Tuin&Gebouw vertelt over de werkzaamheden rond de karkooi en de bouw van de 

nieuwe afhang. Tevens beschrijft hij de herinrichting van de heemtuin. Ook legt hij de symboliek uit van de 

nieuwe poort. 

Vervolgens deelt Ad Jonkers namens de werkgroep tentoonstelling mee dat er weer hard gewerkt wordt aan 

een nieuwe tentoonstelling. Deze gaat in september a.s. open en het thema is leer en alles wat met leer te 
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maken heeft. De vorige tentoonstelling was goed bezocht, zij hopen met deze tentoonstelling ook weer een 

goed resultaat te krijgen. 

 

 

 

Wil Roos vraagt wat er gebeurd is met de fontein bij het gemeentehuis. Niemand weet daar het fijne van, 

mogelijk liggen er nog restanten. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af. In 2021 waren Mariëlle 

van Hezewijk en Ad Jonkers aftredend en herkiesbaar. De voorzitter vraagt de vergadering of zij met dit 

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

 

In 2022 is aftredend Floor Hartog. Floor heeft aangegeven dit jaar nog te willen volmaken. De voorzitter 

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

Dit betekent dus wel dat er nog een jaar de tijd is om een nieuwe secretaris te vinden. Jeanne van der Heijden 

is dit jaar ook aftredend maar herkiesbaar. De voorzitter vraagt de vergadering of zij met dit voorstel akkoord 

kunnen gaan. De vergadering gaat met applaus akkoord. 

Kees Tijs heeft aangegeven na dertien jaar zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. De voorzitter geeft aan 

daar na de rondvraag nog op terug te willen komen. 

Wij hebben Bert Huisman bereid gevonden de vacature ‘activiteiten’ te willen gaan in vullen. De voorzitter 

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

Gonnie Cornelissen komt weer  terug in het bestuur en gaat zich weer bezig houden met de facilitaire zaken 

van de vereniging. De voorzitter vraagt de vergadering of zij met dit voorstel akkoord kunnen gaan. De 

vergadering gaat met applaus akkoord. 

 

10. Begroting 2022 

De penningmeester legt de begroting 2022 aan de hand van een powerpointpresentatie voor aan de leden 

en geeft op alle punten een duidelijke uitleg. Zoals de plannen er nu voorstaan zouden we 2022 met een 

batig saldo kunnen sluiten. Er waren geen vragen over en de vergadering gaat akkoord met deze begroting 

 

11. Verkiezing kascommissie 

In tegenstelling tot andere jaren stelt de voorzitter voor om twee nieuwe leden te benoemen als 

kascommissie en een reservelid voor deze commissie. Twee leden melden zich voor de kascommissie 

namelijk Walter de Vet en Cees Wirken. Als reservelid meldt zich Jos v.d. Avoird. 

 

12. Doelstellingen 2022 

 

Uit presentatie: 

• Inrichting heemtuin - bouw nieuwe afhang 

• Verder ontsluiten van documentenarchief via onze beeld- en archiefbank 

• Wiki Gilze en Rijen verder uitbreiden met nieuwe onderwerpen 

• Nieuwe website ‘Kamp Rijen’ + korte documentaire met 3D-animaties lanceren 

• Dialecten: mogelijke voorbereiding voor podcasts  

• Lezingen en excursie 

• Viering 45-jarig jubileum september 2022 

• Tentoonstelling tweede helft 2022   

  

13. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is de documentaire “Overleven is de schaduw van het Vliegveld” nog te 
zien. De voorzitter antwoordt dat deze nog via de website te zien is. Mogelijk wordt de documentaire nog 

een keer getoond in de zaal. 
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14.  Sluiting 

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

eenieder nog even te blijven zitten 

 

Afscheid Kees Tijs 

De voorzitter memoreert de dertien jaar die Kees actief was. Eerst als secretaris en activiteitenplanner en 

ook actief voor de werkgroepen genealogie en dialecten. Kees heeft in die jaren ook privé veel meegemaakt. 

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor Kees, die hier zowel mentaal als fysiek weer bovenop wist te 

komen. Vaak waren zijn rake en droge opmerkingen tijdens de bestuursvergaderingen opmerkelijk en 

komisch. Kees blijft contactpersoon voor de werkgroepen genealogie en dialecten. 

De voorzitter overhandigt hem de gebruikelijke molensteen met oorkonde als aandenken aan zijn werk bij 

de heemkring, uiteraard een bos bloemen en een fles wijn. 

Kees bedankt vervolgens de vergadering en zijn medebestuurders voor de leuke tijd. 

 

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

 

  

Secretaris: Floor Hartog 


