
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2017. 

Aanwezig zijn: Henk Veltmeijer (voorzitter), Wim Franken (bestuurslid), Sander van Bladel (bestuurslid), Ad van 

Eijck (penningmeester), Jan Rossou (secretaris) en 41  leden van de Heemkundekring. 

Afwezig met bericht: Ad de Wolf. 

1. Opening met vermelding van het ledenbestand. 

De voorzitter opent de vergadering met verwelkoming van de aanwezigen en weet te vermelden dat het 

ledenbestand op 1 januari 2016 143 leden bedroeg en op 31 december 2016 eveneens 143 leden bedroeg. 

Gedurende het jaar 2016 zijn 8 nieuwe leden bijgekomen, 5 leden zijn uitgetreden en 3 leden zijn overleden 

(waarna een korte stilte ter nagedachtenis wordt gehouden. 

2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2016. 

Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen te vermelden. 

4. Verklaring kascontrolecommissie. 

Dhr. Wim van Eijck, lid van de kascontrolecommissie, deelt mede dat alles is gecontroleerd (inkomsten en 

uitgaven) met als conclusie dat alles in orde is bevonden. Voorgesteld wordt het gevoerde financieel beleid 

goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Aldus wordt besloten. 

5. Benoeming kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit de heren Wim van Eijck en Frank van Kruisselbergen, waarvan 

Wim van Eijck aftredend is. Dhr. Frank Staps is genegen zijn plaats in te nemen, wat door alle aanwezigen 

akkoord wordt bevonden. 

6. Vaststelling begroting en contributie voor 2017. 

Door de penningmeester, dhr. Ad van Eijck, wordt m.b.t. de voorgestelde begroting de nodige uitleg gegeven 

en de nodige vragen beantwoord. Voorgesteld wordt de contributie voor 2017 niet te wijzigen (blijft € 30,00 

per lid), wat door de aanwezigen wordt besloten. 

Wel bestaat het plan de contributie voor de leden, die het mededelingenblad per post willen blijven 

ontvangen, in 2018 met € 5,00 ter verhogen. 

7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn dhr. Sander van Bladel, Wim Franken en Jan Rossou. 

Sander van Bladel stelt zich niet meer herkiesbaar; Wim Franken en Jan Rossou stellen zich weer herkiesbaar. 

Door de vergadering worden Wim Franken en Jan Rossou wederom herkozen (als bestuursleden) en wordt 

afscheid genomen van Sander van Bladel met dankzegging voor de door hem geleverde prestaties als 

bestuurslid. Wel wordt door Sander van Bladel toegezegd dat hij zich bezig blijft houden m.b.t. het 

onderhouden van  de website en het mede samen stellen van het mededelingenblad t.b.v. de 

Heemkundekring.  



Op de vraag van de voorzitter wie van de aanwezigen eveneens in het bestuur wil plaatsnemen (momenteel 

bestaat het bestuur uit 4 personen, wat als weinig wordt ervaren) komt geen reactie. Het bestuur blijft 

derhalve ongewijzigd. 

8. Overzicht bezittingen. 

Een overzicht van de bezittingen lag ter inzage vòòr aanvang van de vergadering. Door de voorzitter wordt 

voorts medegedeeld dat de Heemkundekring niet de beschikking heeft over opslagruimte, reden waarom o.a. 

de boeken bij een lid, Jan Haagh, is ondergebracht. Wel zal getracht  worden het bij de fa. Hagemeijer 

opgeslagen glas-in-loodraam van de fa. Pierson in de Heemkamer te plaatsen. 

9. Beleidsplan voor 2017 – 2018. 

Dit beleidsplan wijkt niet veel af van het vorig jaar besproken beleidsplan. Wel wordt het voornemen naar 

voren gebracht om in de toekomst, d.w.z. over ongeveer 2 maanden,  na elke lezing een gezellig samenzijn te 

realiseren in de Heemkamer (onder het genot van b.v. een drankje). Dit wordt door de vergadering akkoord 

bevonden. 

Dhr. Ad Molenschot is bereid om na elke lezing de Heemkamer zo nodig in te richten met het oog op dit 

gezellig samenzijn. 

Door de voorzitter wordt tevens aan de aanwezigen de vraag voorgelegd hoe in de toekomst de lezing in 

december gerealiseerd dient te worden. In 2016 is getracht de lezing in december te wijzigen in een 

“kerstdiner” met zang. Omdat de belangstelling hiervoor niet groot was, heeft men dit plan laten varen. De 

aanwezigen kiezen voor een lezing met een gezellig samenzijn in het R.A.T.. 

10. Wijziging statuten. 

In het verleden zijn de statuten 3 x gewijzigd  c.q. aangepast  in 1969 – 1977 en 1983. Bezien zal worden door 

het bestuur of er wederom een wijziging of aanpassing dient plaats te vinden.    

11. Vrijwilligers. 

Door de voorzitter wordt een dringend beroep gedaan op vrijwilligers, om b.v. de werkgroep De Torenklok te 

versterken. Tevens bestaat er behoefte aan een op te richten werkgroep inzake communicatie en Public 

Relations. Deze werkgroep zal in eerste instantie bemand gaan worden door Kees Mouwen en Frank van 

Kruisselbergen. 

12. Busreis 2017. 

Dhr. Jan Sikkers deelt de aanwezigen mede bezig te zijn voornoemde busreis gestalte te geven. Dit keer zal de 

stad Mechelen worden bezocht waarbij gedacht wordt aan een wandeling door Mechelen (d.w.z. een 

wandeling door de 16
e
 eeuw) met haar diverse beroemde paleizen. Een bezoek aan een brouwerij of begijnhof 

is mogelijk. Bovendien wordt gedacht aan een bezoek aan  de kazerne Dossin, een Joods museum van 

deportatie en verzet. Deze busreis zal plaatsvinden op 27 augustus 2017 bij voldoende deelname (gedacht 

wordt aan minimaal 40 personen). De prijs zal ongeveer € 63,00 per persoon bedragen. Aanmelding kan nu 

reeds geschieden. In het mededelingenblad van mei a.s. zullen m.b.t. deze busreis nadere mededelingen 

worden verstrekt. 

In het mededelingenblad van maart a.s. zullen inlichtingen worden verstrekt m.b.t. een bezoek aan het 

Commandomuseum in Roosendaal. Deze activiteit zal in de 2
e
 helft van maart a.s. plaatsvinden. 

13. Mogelijkheid van lid zijn met andere contributieverplichtingen. 



Door dhr. Henk Veltmeijer  wordt m.b.t. dit onderwerp nadere inlichtingen verstrekt. Teneinde het lid zijn van 

de heemkundekring wat aantrekkelijker te maken worden de volgende ideeën naar voren gebracht: 

a) Men kan lid zijn van een werkgroep en tevens lid van de Heemkundekring (zonder faciliteiten) maar 

met stemrecht. Geen contributie verschuldigd. 

b) Jongeren (jeugdlid) kunnen tot 21 jaar volledig lid zijn van de Heemkundekring. Contributie bedraagt 

dan € 10,00 per jaar. 

c) Cadeaulidmaatschap. Men kan een lidmaatschap cadeau doen aan een ander. De contributie voor het 

1è jaar bedraagt dan € 20,00. 

De vergadering verklaart zich akkoord met voornoemde 3 voorstellen. 

14. Rondvraag. 

a. Zaterdagopenstelling. 

In het verleden heeft er een zaterdagopenstelling plaatsgevonden door de Heemkundekring. Dit was een 

project van (wijlen) Els Snels. Henk Veltmeijer heeft dit project overgenomen en tracht nu, samen met de R.A.T. 

en het Stadsmuseum, wederom een zaterdagopenstelling te realiseren. Nadere inlichtingen hieromtrent zullen 

nog verschijnen. 

b. Fiets- en bustocht. 

De fietstocht zal op 24 juni 2016 plaatsvinden;  e.e.a. zal tijdig in het mededelingenblad worden vermeld. Waar 

de fietstocht naar toe zal gaan is nog niet bekend. 

Dhr. Sander van Bladel verklaart bereid te zijn nadere mededelingen m.b.t. de fiets- en busreis op de wensite te 

zetten c.q. per mail rond te sturen. 

c. Activiteit heemkundekring m.b.t.  Koningsdag. 

Desgevraagd wordt door dhr. Henk Veltmeijer geantwoord dat de heemkundekring m.b.t. de Koningsdag een 

lezing zal realiseren over Willem II (voetbalvereniging). 

Bovendien zal door werkgroep De Torenklok getracht worden om op die dag om 09.00 uur alle klokken van 

Tilburg te laten luiden. 

d. Overzicht jaarlijkse bestuursactiviteiten. 

Op een daartoe gestelde vraag wordt geantwoord dat deze activiteiten, indien gewenst, alsnog op papier zullen 

worden toevertrouwd. 

Tilburg,        februari 2018. 

Voor akkoord, 

 

 

Henk Veltmeijer (voorzitter)                                          Jan Rossou (secretaris) 

 


