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Gilze en Rijen 9 januari 2015

Jaarvergadering
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring
Molenheide op woensdag 28 januari 2015 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22,
Gilze. Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering januari 2014
4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2014)
5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2014)
6. Verslag kascommissie
7. Realisatie doelstellingen 2014
8. Werkgroepen
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2015
11. Benoeming kascommissie 2015
12. Doelstellingen 2015
13. Rondvraag
14. Sluiting.
ad 3) Notulen jaarvergadering 2014 (voor de notulen van de jaarvergadering van
januari 2014 verwijzen wij u graag naar de website van onze heemkring
www.heemkringmolenheide/agenda.nl
ad 4) Jaarverslag secretaris over het jaar 2014. 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 2014 alsmede de begroting 2015
kunnen contact opnemen met de penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail:
ben.robbers@home.nl )
ad 7) Realisatie doelstellingen 2014
- Afronden buitenterrein (afhang, kaashok, etc.)
Een groot gedeelte van het opknappen van het buitenterrein is gedaan.
Momenteel werkt de groep aan de afronding hiervan.
- Nieuwe naambordjes bij planten in heemtuin (pilot: incl. een paar planten
met QR-code)
In de loop van 2014 zijn alle naambordjes bij de planten vervangen door
nieuwe.
- Lezingen in Rijen houden (pilot, ook toegankelijk voor niet-leden)
In 2014 zijn er op 16 april en 28 oktober in Cultureel Centrum De Boodschap
in Rijen lezingen gehouden die ook toegankelijk waren voor niet-leden. De
opkomst op beide avonden was met ca. 100 belangstellenden zeer goed.
- Nieuwe subwebsite met als thema: 2e wereldoorlog Gilze en Rijen
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De nieuwe sub-website is in april 2014 operationeel geworden. De website
wordt regelmatig aangevuld.
Bordjes op plekken met oorlogsgebeurtenissen (mei 2014) i.s.m. de
Gemeente
In de maand april 2014 zijn op vier plekken in onze gemeente deze bordjes
geplaatst.
Luisterpalen (oktober 2014) i.s.m. Gemeente
In december 2014 zijn er drie plekken in onze gemeente deze luisterpalen
geplaatst. Door de Gemeente wordt hieraan in april 2015 speciale aandacht
geschonken.
Aandacht voor 25 jaar Heemtuin in 2014
Tijdens het ‘tuin’seizoen in 2014 is er speciale aandacht geschonken aan het
jubileum via publicaties in het Weekblad en tijdens de openingsdagen met
muziekgezelschappen en presentaties van diverse beroepen.
Heruitgave ‘Vijf jaar luchtfront’ (oktober 2014)
De heruitgave van deze serie heeft plaatsgevonden in december. Door
technische problemen was dit iets later dan gepland. De verkoop hiervan loopt
naar wens.
Opschonen ‘blauwe kamer’ en andere archieven
Het archiefmateriaal in de ‘blauwe kamer’ is opgeschoond en geregistreerd.
Nieuwe systeemsoftware voor pc’s in het gebouw
Windows XP is op onze pc’s vervangen.
Inzet registratiesoftware Erfgoed Brabant (medio 2014)
Erfgoed Brabant is nog niet klaar met de registratiesoftware. Afgesproken is
dat we begin dit jaar als één van de eerste heemkringen kunnen gaan starten
met de verwerking. Er wordt begonnen met de registratie van foto’s.
Werving vrijwilligers
In diverse publicaties is aandacht gevraagd voor de bestaande vacatures bij
onze Heemkring.
Tijdmachine Gilze en Rijen
Officiële presentatie eerste deel op vrijdag 16 januari.

ad 8) Werkgroepen
Alle werkgroepen krijgen gelegenheid om hun activiteiten van het afgelopen
jaar en het programma voor 2015 toe te lichten
ad 9) Bestuursverkiezing
Ingevolge artikel 3 lid 7 van de statuten treedt jaarlijks een deel van het bestuur
af. Gonnie Cornelissen en Ad Jonkers zijn aftredend en herkiesbaar. Frans
Seelen heeft in de loop van 2014 aangegeven zijn bestuursfunctie te willen
beëindigen. Het bestuur heeft nog geen kandidaat voor deze functie. Zij vraagt
de algemene ledenvergadering het mandaat om -indien nodig - in de loop van
2015 deze vacature in te vullen. Formele benoeming zal dan in de volgende
ledenvergadering moeten plaatsvinden.

Ad 12) Doelstellingen 2015/acties
-

Educatief – scholen
Begin 2015 bezoeken alle leerlingen van een basisschool het heemgebouw
met als speerpunt de tentoonstelling en de garage.
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Door een extern bedrijf wordt een plan van aanpak geschreven voor een
lespakket voor de basisscholen. Hiervoor zal subsidie worden aangevraagd.
Zonder kostendekkende subsidie gaat het plan niet door!
Digitalisering
Momenteel beschikken wij over een testversie van Erfgoed Brabant. Begin
2015 zullen wij kunnen starten met het invoeren en benoemen van foto’s
ICT
Begin 2015 willen wij de computerservers waarop onze digitale bestanden
worden bewaard vervangen door een NAS-schijf. Deze is eenvoudiger te
beheren en zuiniger in gebruik.
Facebook
in 2015 willen wij een test gaan doen met Facebook. Wij hopen op deze
manier andere doelgroepen te kunnen bereiken alsmede een grotere
naamsbekendheid.
Nieuwe folder
Ter promotie van de Heemkring wordt een nieuwe folder ontwikkeld. Deze
folder komt op diverse plaatsen in onze gemeente te liggen. Eveneens zal
deze folder worden gebruikt voor lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Tijdmachine
Nadat de tijdmachine medio januari 2015 operationeel is geworden, gaat het
schrijversteam verder met het uitwerken van nieuwe thema’s voor deze
website.
Verdere taken voor 2015
o afronding buitenterrein
o plaatsen nieuwe bordjes oorlogsgebeurtenissen
o 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.

Over andere belangrijke heemzaken ontvangt u over twee weken een volgende
nieuwsbrief maar noteer alvast de volgende activiteiten:
Lezing over de luchtoorlog in de eerste Wereldoorlog door generaal. b.d.
D. Starink. Lezing is voor iedereen toegankelijk.
Op 2 maart 2015 in cultureel centrum de Schakel in Gilze
Op 3 maart 2015 in cultureel centrum de Boodschap in Rijen
Aanvang telkens om 19.30 uur
Lezing uitsluitend voor leden in ’t Oude Raadhuis, dinsdag 17 maart 2015
Over ‘De meidenkist’ door Cees Prinsen uit Hilvarenbeek.

