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Secretariaat: Nieuwstraat 22  
                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                       www.heemkringmolenheide.nl 
                        email:secr@heemkringmolenheide.nl       
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Jaarvergadering 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op woensdag 26 
januari 2011 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
AGENDA. 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Kort verslag jaarvergadering 2010 (verenigingsjaar 2009) 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie 2011 
8. Realisatie doelstellingen 2010 
9. Verkiezing bestuur 
10. Werkgroepen 
11. Begroting 2011 
12. Doelstelling verenigingsjaar 2011 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 

 
ad    3)  Kort verslag jaarvergadering 2010 (zie bijlage) 
ad    4)  en ad 5)  Het verslag van de secretaris zal op de vergadering d.m.v. een presentatie worden toegelicht. .  
              Het verslag van de penningmeester is op de avond zelf beschikbaar.  
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. 
             Tijdens de Algemene Ledenvergadering van januari 2010 heeft het bestuur van de vergadering het  
             mandaat gekregen 2 nieuwe bestuursleden te zoeken. Kees Tijs uit Rijen heeft reeds vanaf maart 2010 
             met succes deze functie van secretaris vervuld. Voor bestuurslid Documentatiecentrum (Bibliotheek,  
             Genealogie, Boekendistributie, Archief, Kadasterkaarten en Digitalisering) heeft het bestuur  
             Lenie Schuermans uit Rijen bereid gevonden deze functie te willen gaan invullen. Het bestuur stelt de 
             vergadering voor deze personen te benoemen als bestuurslid. 
              
             NB. Tot aanvang van de vergadering kunnen door de leden kandidaten worden gesteld 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 5 leden.   
ad  10) Werkgroepen. Aan de werkgroepen wordt de gelegenheid geboden om hun 
             activiteiten  van het afgelopen jaar en het programma voor 2010 toe te lichten        
              
 
Na de vergadering kunnen we onder het genot van een drankje nog gezellig wat napraten. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2009 
 

Op dinsdag 26 januari 2010 werd onze Algemene Ledenvergadering gehouden. 36 Leden woonden de vergadering 
bij. Zes leden hadden hun afwezigheid gemeld. 
Opening 
In zijn openingswoord schetste de voorzitter de gang van zaken voor deze vergadering. De aan de leden 
toegezonden agenda wordt onverkort vastgesteld.  
Na de opening werden onze in 2009 overleden leden kort herdacht. 
Mededelingen 
Er is nog geen bericht van de gemeente ontvangen over het eventueel opgaan van de heemtuin in het 
centrumplan ‘Achter de Hoven’. We kunnen op dit moment niet meer doen dan afwachten. 
De voorzitter dankt zijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking en vele werk door hen verricht.  
Jeanne de Hoon heeft aangegeven haar werkzaamheden als webmaster te neer te leggen. Jeanne heeft destijds 
de huidige website gebouwd en voortdurend onderhouden. Zij heeft hier enorm veel tijd in gestoken. Ook heeft 
zij zitting gehad in de projectgroep die de nieuwe site ontwikkelt. Het bestuur is haar hiervoor dank verschuldigd. 
Deze dank wordt onderstreept met het aanbieden van ons ‘Molensteentje’, een dinerbon en uiteraard een 
bloemetje. Namens Jeanne (helaas vanavond verhinderd) neemt Jan Theunissen e.e.a. in ontvangst.  
 
Verslag ledenvergadering 2008 
Er zijn geen opmerkingen op het kort verslag Algemene Ledenvergadering 2008. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
Het jaarverslag van de secretaris wordt na een korte toelichting zonder verdere vragen en/of opmerkingen 
geaccordeerd.  
De lijst vrijwilligers dient te worden aangevuld met Adri Botermans. 
Financiën 
De penningmeester geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op de Balans en Resultatenrekening van het 
afgelopen boekjaar. De meerkosten ten opzichte van vorig boekjaar houden verband met de hogere 
verenigingskosten (porto, enveloppen promotiekosten) en de gestegen huisvestingskosten. Ten gevolge hiervan 
sluit de resultatenrekening met een negatief saldo van € 1.667.  
De kascommissie bestaande uit Jan Theunissen en Frans de Nijs heeft de administratie akkoord bevonden en uit 
waardering voor het werk van de penningmeester. 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2009 en dechargeert de penningmeester voor het gevoerde 
beleid. 
In plaats van aftredend lid Jan Theunissen wordt Hugo Roos benoemd als lid van de kascommissie 2010. 
Realisatie plannen 2009 
De voorzitter geeft toelichting op de realisatie van de plannen van 2009. 

 In het kader van meer openheid en profilering zijn we in 2009 met succes aanwezig geweest op de 
jaarmarkt in Rijen.  

 De uitwerking van de plannen voor digitaliseren van onze archieven is nagenoeg gereed.  

 De bouw van een nieuwe website is in een vergevorderd stadium, verwacht mag worden dat de site 
binnen enkele maanden operationeel zal zijn.  

 In oktober hebben we de docenten van de scholen in onze gemeente kunnen ontvangen en toelichting 
gegeven op onze activiteiten en plannen. Deze zeer geslaagde bijeenkomst is een mogelijk een voorzichtig 
begin van samenwerking. 

 Een communicatieplan is in oktober tot stand gekomen en is met onmiddellijke ingang ingevoerd.  

 Ingevoerd is ook overleg met de voorzitters van werkgroepen met het bestuur en van overleg van een 
afvaardiging van het bestuur met de werkgroepen teneinde te bezien wat leeft binnen de werkgroepen, 
te horen van hun plannen en te bekijken op welke wijze een en ander kan worden gefaciliteerd. 

Nog niet gerealiseerd is het organiseren van activiteiten voor de inwoners van de gemeente. 
Een nieuwe werkgroep ‘Canon’ is in het afgelopen jaar tot stand gekomen. 
Bestuursverkiezing 
Van de drie aftredende bestuursleden werd Ben Robbers in zijn functie van penningmeester herkozen. Ad Jacobs, 
bestuurslid sinds 2004 en Tiny Wijnen, bestuurslid sinds 2007 hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. Met 
lovende woorden en bijbehorende attentie wordt van beiden als bestuurslid afscheid genomen. Helaas hebben 
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zich voor de opengevallen plaatsen nog geen nieuwe kandidaten gemeld. Ad en Tiny hebben overigens 
aangegeven te zullen blijven functioneren tot het moment dat opvolgers zijn gevonden. Het bestuur wordt door 
de vergadering gemandateerd om de twee vacatures in te vullen.  
Verslag Werkgroepen 
De werkgroep Kerststal stelt voor in 2010 de stal te openen op 22 december. De groep heeft besloten in vervolg 
op dit jaar beelden van schapen in plaats van levende dieren in de stal te plaatsen. De opbrengst voor Ronald Mc 
Donaldfonds bedroeg dit jaar € 46,80. De groep verzoekt het bestuur dit bedrag aan te vullen met de bespaarde 
kosten voor hooi en voer enz. 
Werkgroep Tuin en Gebouw heeft ‘de afhang’  grotendeels weer in goede staat gebracht. De werkzaamheden 
krijgen in 2010 hun voltooiing.  
De heemtuin is goed bezocht. Afgelopen jaar in mei, is voor het eerst de tuin opgesierd met een zestal beelden. 
Het ligt in de bedoeling in de toekomst vaker beelden tentoon te stellen. Bezoek aan de heemtuin kan voor 
groepen (eventueel in combinatie met de tentoonstelling) is buiten de reguliere openingstijden mogelijk.  
De werkgroep Tentoonstelling kijkt met genoegen terug op de tentoonstelling ‘ Onze jongens in de Oost’. Er is 
vooral vanuit de veteranen veel waardering geweest. Er is veel medewerking geweest van de V.I.M. Voor de 
komende tentoonstelling over 100 jaar vliegveld is medewerking verkregen van de traditiekamer. 
De werkgroep Canon heeft veel reactie gehad op de oproep in het weekblad en staat positief tegenover reacties 
van leden. 
Begroting 2010 
De penningmeester geeft uitgebreid toelichting op de begroting. De kosten zijn summier begroot en de begroting 
zal negatief sluiten als niets wordt gedaan aan de inkomsten (contributies). Het is niet gewenst om wederom een 
jaar met een negatief resultaat af te sluiten. Het minimale gewenste eigen vermogen komt langzamerhand in 
zicht. 
De vergadering draagt het bestuur daarom op om voor het jaar 2010 een sluitende begroting op te stellen. Een en 
ander zal resulteren in een contributieverhoging van € 3 per lid en € 2 voor een gezinslid. De vergadering kan dan 
akkoord gaan met de begrote cijfers. 
Het bestuur zal alle leden schriftelijk op de hoogte stellen van deze verhoging en de leden tevens de gelegenheid 
geven hierop te reageren. 
 
Activiteiten 2010 
De doelstellingen voor het verenigingsjaar 2010 kunnen als volgt worden verwoord: 

 Bouw en operationeel maken van een nieuwe website (incl. een nieuw logo) 

 Het presenteren van een actief jaarprogramma met lezingen, excursie(s) en mogelijk presentaties van 
onze werkgroepen. 

 Het organiseren van de tentoonstelling over 100 jaar vliegveld. 

 Het presenteren van een nieuwe uitgave door de heemkring van het boek ‘Een andere geschiedenis van 
Gilze en Rijen’. 

 Digitaliseren van ‘De Mulder’. Er is een project van Erfgoed Brabant gaande. Binnen dit project 50 
exemplaren van ‘De Mulder’ als proef gedigitaliseerd. 

 Een facelift van ‘De Mulder’.  

 We blijven actief met publicaties in de plaatselijke pers. 

 Een bijeenkomst georganiseerd door Gemeente en Heemkring voor de inwoners van Gilze en Rijen met 
als onderwerp de opgravingen bij de kerk in Gilze. 

Uiteraard blijven onze reguliere werkzaamheden doorgang vinden. 
 
Vernieuwde website en logo 
De voorzitter presenteert vervolgens het concept van onze nieuwe website. Kenmerkend is de kleurstelling en het 
nieuwe voorgesteld logo van onze vereniging. 
Een verzoek om het oude logo te handhaven vond geen gehoor bij de vergadering  
De site is aangepast aan de eisen van deze tijd en kan binnen enkele maanden operationeel zijn. De vergadering 
geeft zijn fiat aan het nieuwe ontwerp. 
Tijdens de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor: 

 werving van leden via de organen van de KBO,  

 nieuwe badges voor de leden van de werkgroepen  

 er is er een verzoek om de heemkringavonden niet altijd op een dinsdag te laten plaatsvinden. 
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De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur. 
Tiny Wijnen, secretaris a.i. 
 

Lezing: “De Franse tijd bij ons om de hoek!” Dinsdag 15 febr.  2011, aanvang:  19.30 uur 
 

Een boeiende voordracht over het leven van onze voorouders van twee eeuwen terug door Han Verschure. 
Tweehonderd jaar geleden zaten wij midden in de Franse Tijd. Na de inval van de Fransen in 1795 belandde 
Nederland in een periode van twintig jaar die het aanzien van het land voor een belangrijk deel heeft gewijzigd.  
Vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten hier in de praktijk gebracht worden. 
Als over oorlog en bezetting gepraat wordt, hebben wij het meestal over de Tweede Wereldoorlog. Wat de 
Fransen hier, al of niet in samenwerking met Nederlanders, voor ellende brachten ook in onze omgeving, is 
eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ze brachten echter ook allerlei ontwikkelingen op gang die nog steeds van 
verregaande invloed zijn op ons leven en werken. Omdat het lang geleden is, ontglipt het echter vaak aan onze 
aandacht. 
Familienamen, geld, burgerlijke stand, maten en gewichten, dienstplicht, allemaal hebben ze de invloed van die 
tijd ondergaan. Aan de hand van de wederwaardigheden van mensen uit Gilze en Rijen en omgeving worden 
allerlei herkenbare zaken ter sprake gebracht. 
 

Overleden 
 

Dhr. H. Vromans      Damiaanstraat 11   Breda 
Dhr. Bertus van Kaathoven    Schoutstraat 16    Rijen 
 

Nieuwe leden 
 

Dhr. Jan de Jong   Hoofdstraat 9    Rijen 
Dhr. Adrian Rijken   Irenestraat 45    Rijen 
Dhr. Lois Erkeland   Irenestraat 45    Rijen (gezinslid) 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in januari t/m maart  
 

dinsdag 18 januari    van 13.30 tot 16.30 uur 
maandag 7 februari    van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 8 februari    van 13.30 tot 16.30 uur  
dinsdag 22 februari    van 13.30 tot 16.30 uur   
maandag 7 maart en dinsdag 8 maart komen te vervallen i.v.m. Carnaval 
dinsdag 22 maart    van 13.30 tot 16.30 uur 
 

 

Het bestuur wenst alle leden en hun families 

een gezond en gelukkig 

2011 


