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Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op 
woensdag 30 januari 2013 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen  jaarvergadering  januari 2012 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2012) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2012) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2012 
8. Werkgroepen 
9. Verkiezing bestuur  
10. Begroting 2013 
11. Benoeming kascommissie 2013 
12. Doelstellingen 2013 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2012 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2012 
          verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring www.heemkringmolenheide/agenda.nl 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2012. Ook hier verwijzen wij u graag naar onze website bij de  
          rubriek agenda  
ad  5) Jaarverslag penningmeester is op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen  
          nemen van jaarrekening 2012 alsmede de begroting 2013 kunnen contact opnemen met de  
          penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  
ad  7) Realisatie doelstellingen 2012 

Uitgave van bundeltjes: themaboekjes uit voorgaande Mulders 
   Aan de realisatie van deze bundeltjes is nog geen prioriteit gegeven. Andere zaken zoals de 

Canon hadden voorrang 
Digitalisering van archieven 
Afgelopen jaar hebben wij ca. 1.000 reeds gedigitaliseerde foto’s die via de website van het 
Regionaal Archief Tilburg te zien zijn beschreven. Allerlei gebeurtenissen en locaties zijn zo voor 
nageslacht vastgelegd.  
Verdere uitbreiding digitaal archief op de website 
In 2012 zijn allerlei in het verleden gehouden interviews in het digitaal archief van onze website 
geplaatst.  
Afronden inrichten burgemeesterskamer en publiciteit hierover 
Tijdens de open dag in juni 2012 was de ‘burgemeesterskamer’ voor iedereen toegankelijk. In 
BNdeStem stond een week tevoren een groot artikel over deze ‘burgemeesterskamer’.  
Infoavond over opgravingen kerkplein Gilze (i.s.m. Gemeente) 
In de herfst van 2012 hebben het definitieve archeologische rapport van de Gemeente 
ontvangen. Doelstelling is in het voorjaar van 2013 een avond te organiseren.  
Starten project Tijdmachine op internet (educatief) i.s.m. Gemeente Gilze en Rijen 
Dit project start begin 2013.  
Herinrichten verzameling voorwerpen in garage 
In 2012 is dit project gestart. De garage heeft een ware metamorfose ondergaan. In de loop van 
2013 zal dit worden afgerond.  
Inventarisatie en registratie van allerlei verzamelingen (start jan. 2012) 
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In 2012 is begonnen met het opruimen van de kluis. Alle voorwerpen die daar liggen zijn in beeld 
gebracht.   
 
Viering 35-jarig bestaan Heemkring Molenheide (vrijdag 21 september) 
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst is stilgestaan bij dit feit. Jan de Vet is tijdens deze 
bijeenkomst tot erelid van onze Heemkring benoemd. 
Presentatie van de canon van Gilze en Rijen  
Op woensdag 14 november j.l. werd in het gemeentehuis de Canon gepresenteerd. De verkoop 
van onze jongste uitgave loopt voorspoedig.  
Organiseren van open dag: ledenwerving en werving vrijwilligers 
Op 3 juni 2012 hebben we een open dag gehad. Diverse werkgroepen waren vertegenwoordigd. 
Helaas viel het bezoek een beetje tegen, met name door het zeer slechte weer die dag. Op die 
dagen hebben zich een paar nieuwe leden en een tweetal vrijwilligers gemeld. 
 

ad  8)  Werkgroepen.  
           Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en het 
           programma voor 2013 toe te lichten       
  
ad  9)  Bestuursverkiezing:  

Vorig jaar is een vacature ontstane in het bestuur door het aftreden van Bert Willemen. Het 
bestuur heeft tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering het mandaat gevraagd om deze 
vacature in de loop van 2012 in te mogen vullen. Lenie Schuermans was bereid gevonden deze 
vacature te willen invullen. Door nieuwe werkzaamheden elders heeft zij moeten besluiten de 
bestuursfunctie op te geven. Het bestuur heeft echter Frans Seelen uit Rijen bereid gevonden om 
de vacature bestuurslid ‘Documentatiecentrum’ in te vullen. Het bestuur stelt voor hem te 
benoemen. Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af. 
Ben Robbers en Kees Tijs zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Ben en Kees als 
bestuurslid te herkiezen. 
Mariëlle van Hezewijk – bestuurslid communicatie – heeft al eerder aangegeven andere ambities 
te hebben binnen onze heemkring en bestuur. Zij wil zich bestuurlijk meer met digitale 
toepassingen gaan bezighouden. Een belangrijke ontwikkeling in ‘heemkundeland’. 
Het bestuur vraagt daarom de ledenvergadering mandaat een goede kandidaat te vinden voor 
het aandachtsgebied communicatie.   

                    
Ad  12) Doelstellingen 2013 

- Starten project Tijdmachine op internet (educatief) i.s.m. Gemeente Gilze en Rijen 
- Maken van een jaarplan voor het documentatiecentrum (archief, bibliotheek) 
- Herinrichten verzameling voorwerpen in garage, afronding en opening 
- Infoavond over opgravingen kerkplein Gilze (i.s.m. Gemeente) 
- Continueren registratieproces van voorwerpen 

          
NB. Leden kunnen tot aanvang van de vergadering kandidaten voordragen  voor de    
bestuursfuncties van de aftredende bestuursleden en de nieuwe bestuursleden. Deze  voordracht 
dient conform art. 3 lid 4 van het huishoudelijk reglement te geschieden met ondersteuning van 
minimaal vijf leden.   

              
Na de vergadering kunnen we onder het genot van een drankje nog gezellig wat napraten. 
 
 
Om ook in uw nieuwe agenda te noteren: 
 
Woensdag 20 februari lezing  ”Oranje Nassau in Breda” door  
Woensdag 20 maart lezing “We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden” door  
Prof. Dr. A. Bijsterveld 
 
Maar ook de genealogische inloop middagen en avonden op: 
maandagavond 21 januari  dinsdagmiddag 22 januari 
maandagavond 4 februari   dinsdagmiddag 5 februari 
maandagavond 18 februari  dinsdagmiddag 19 februari 


