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Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op woensdag 22 
januari 2014 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering  januari 2013 
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2013) 
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2013) 
6. Verslag kascommissie 
7. Realisatie doelstellingen 2013 
8. Werkgroepen 
9. Bestuursverkiezing  
10. Begroting 2014 
11. Benoeming kascommissie 2014 
12. Doelstellingen 2014 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad  3) Notulen jaarvergadering 2013 (voor de notulen van de jaarvergadering van januari 2013 
          verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring www.heemkringmolenheide/agenda.nl 
ad  4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2013. 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 2013 alsmede de begroting 2014 kunnen contact opnemen met de  
          penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  
ad  7) Realisatie doelstellingen 2013 

 
Starten project Tijdmachine op internet (educatief) i.s.m. Gemeente Gilze en Rijen 
De projectgroep ‘Tijdmachine’ gaat voortvarend te werk. Mogelijk dat in de loop van 2014 de eerste 
resultaten hiervan zichtbaar worden. 
 Maken van een jaarplan voor het documentatiecentrum (archief, bibliotheek) 
Er zijn in de loop van 2013 eerste pogingen gedaan om te komen tot een jaarplan. Dit jaarplan werd sterk 
beïnvloed door de keuze voor een softwarepakket voor de registratie van allerlei heemkundige zaken en de 
vervolgwerkzaamheden die daarmee samenhangen. (zie doelstellingen 2014)  
Herinrichten verzameling voorwerpen in garage, afronding en opening 
De werkgroep heeft dit jaar de bouw- en inrichtingswerkzaamheden voor de garage kunnen afronden. De 
finishing touch wordt in 2014 gedaan. In de loop van 2014 zullen wij aandacht besteden aan deze geweldige 
vernieuwing. Tevens is in onze heemtuin een computergestuurd beregeningssysteem aangelegd. 
Infoavond over opgravingen kerkplein Gilze (i.s.m. Gemeente) 
Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. We hopen hier in 2014 concreet actie op te kunnen zetten.  
Continueren registratieproces van voorwerpen 
In de loop van 2013 is er gewerkt aan het digitaliseren van oude dia’s, en het scannen van documenten en 
foto’s o.a. de nog niet digitaal beschikbare Mulders.Met name is nu een slag gemaakt met de al lang 
gekoesterde wens  om de zolder van ons gebouw op te ruimen. In 2014 zullen andere ruimtes volgen.    
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ad  8)  Werkgroepen 
 Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen jaar en het programma voor  

            2014 toe te lichten       
  
ad  9)  Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur af.  Mariëlle van Hezewijk 
en Bert Wagemakers zijn aftredend en herkiesbaar. 

                    
Ad  12) Doelstellingen 2014/acties 
    

- Afronden buitenterrein (afhang, kaashok, etc.) 
- Nieuwe naambordjes bij planten in heemtuin (pilot: incl. een paar planten met een QR-code) 
- Lezingen in Rijen houden (pilot, ook toegankelijk voor niet leden) 
- Nieuwe subwebsite met als thema: 2e wereldoorlog Gilze en Rijen 
- Bordjes op plekken met oorlogsgebeurtenissen in onze gemeente (mei 2014) i.s.m. Gemeente 
- Luisterpalen (oktober 2014) i.s.m. Gemeente 
- Aandacht voor 25 jaar Heemtuin in 2014 
- Heruitgave ‘Vijf5 jaar luchtfront’ (oktober 2014) 
- Opschonen ‘blauwe kamer’ en andere archieven 
- Nieuwe systeemsoftware voor pc’s in het gebouw  
- Inzet registratiesoftware Erfgoed Brabant (medio 2014) 
- Werving vrijwilligers 

      
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: 
 
'Tentoonstelling 'Gezondheidszorg van toen' 
 Op zondag 2 februari is Gezondheidszorg van toen te bezichtigen in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. De 
tentoonstelling is open van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers met rolstoel of rollater kunnen via 
de zij-ingang naar binnen. Dit is de laatste keer dat deze tentoonstelling nog te bezichtigen is. 
 
 “Koorts en Honger” (geneeskunde op het platteland in vroeger tijd) 
De Deurnese dokter Hans van den Broek geeft op dinsdag 25 februari een lezing over de ziektes en kwalen waar 
onze voorouders last van hadden en aan overleden. Hij probeert het plaatje van de geneeskunde zoals zij die 
hebben meegemaakt, voor onze ogen op te bouwen. Het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd was 
te wijten aan infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding. Hij noemt een hele rits besmettelijke ziektes die 
we nu in Nederland niet meer kennen. Wat dacht u van de lazarij, vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren 
of Venusziekte na damesbezoek? En wat te denken van de gevolgen van slecht voedsel zoals krop, scheurbuik en 
Engelse ziekte? 
 
Maar ook de genealogische inloop middag en avond op: 
maandagavond 20 januari vanaf 19.00 uur  
dinsdagmiddag 21 januari vanaf 13.30 uur 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
Lezing voor onze leden:  dinsdag 18 maart 2014 
 
Vrijwilligerswerk? 
De Heemkring heeft diverse mogelijkheden voor mensen die willen meewerken in de verschillende werkgroepen. 
Kijk eens op onze website bij de rubriek ‘vacatures’. Heeft u vragen: info@heemkringmolenheide.nl 
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