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Beste leden,

De afgelopen weken hebben wij jullie uitvoerig geïnformeerd 
over de procedure rondom de schriftelijke Algemene Leden-
vergadering die op 26 februari aanstaande plaatsvindt. Nu 
is het tijd om jouw mening te geven. In deze nieuwsbrief 
vertellen we je hier alles over.

Mocht er iets niet duidelijk zijn over de procedure, lees dan 
de nieuwsbrieven nog eens door. Kom je er niet uit, aarzel dan 
niet om een van de bestuursleden te benaderen. Wellicht ten 
overvloede wijzen wij er nogmaals op dat je als lid niet bij de 
vergadering aanwezig kunt zijn. 

Verderop in deze nieuwsbrief vind je alle informatie over 
het stemmen. Heel tof is dat Frank van Kruisselbergen zich 
opnieuw als reservelid voor de kascontrolecommissie heeft 
aangemeld.

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden mee willen denken over de 
toekomst van de vereniging. Laat je stem dus ‘horen’! 

Planning traject ALV

19 februari Tot en met 23 februari: stemmen.
24 februari Stemmen tellen, registreren en 
  rapporteren (door kiescommissie)
26 februari Algemene Ledenvergadering
29 februari (of eerder): communicatie uitslag via 
  nieuwsbrief. 
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Alles van waarde is weerloos
Lezing / livestream over de geschiedenis van het Hasseltplein door Paul Spapens 

aandacht voor de eigenheid van Tilburg en voor aansprekende 
details. De lezing is een initiatief van de Stichting tot Beheer 
van de Hasseltse Kapel. Deze vijf eeuwen oude kapel zou je de 
hoofdbewoner kunnen noemen van het Hasseltplein. 

Frankische Driehoek
Dit is een oorspronkelijke Frankische Driehoek. De huidige 
stad Tilburg is ontstaan uit aan elkaar gegroeide Frankische 
Driehoeken of herdgangen, waaronder Korvel, Veldhoven 
(Wilhelminapark) en Heuvel (Heuvelring). Op het Hasseltplein 
heerst nog een stilte die uitzonderlijk is in een hectische stad, 
een belangrijke reden voor de waardering. Het intieme en 
rustieke gevoel hangt nauw samen met de Hasseltse kapel 
waar de 100.000 bezoekers per jaar juist een spirituele rust 
zoeken. 
De omgeving van deze middeleeuwse plek is overdonderend 
verstedelijkt. In zijn lezing vergelijkt Paul Spapens het Hasselt-
plein met het onoverwinnelijke dorpje van Asterix en Obelix. 
Het verhaal dat hij vertelt is een krachtig pleidooi om dit 
kwetsbare plein de best mogelijk bescherming te bieden en 
het belang daarvan boven alles te laten prevaleren.

De Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel brengt regel-
matig een nieuwsbrief uit. Wil je die ontvangen, meld je dan 
aan via: webmaster@hasseltsekapel.nl. De laatste nieuws-
brioef vind je hier: https://hasseltse-kapel.email-provider.nl/
web/isr9qzmkjt/zzzfj6kcpt/d2p5sb20aw/0oclbj3mfe.

Onder de titel ‘Alles van waarde is weerloos’ geeft Paul 
Spapens op zondag 21 februari een lezing over de historie 
en de cultuur van het Hasseltplein in Tilburg. De aanvang is 
15.00 uur. 

De lezing kan door iedereen thuis worden gevolgd. Dit dankzij 
een zogeheten livestream die door Omroep Tilburg wordt 
verzorgd. Je komt op deze livestream door op de computer, 
telefoon of tablet in de tikken: 
www.omroeptilburg.nl/livestream. 
Tijdens de vanuit de Hasseltse kapel uitgezonden lezing 
worden veel historische foto’s getoond. 

De aandacht is al weken gericht op het Hasseltplein, een 
kwetsbaar stukje erfgoed in een stad waar al veel zichtbare 
geschiedenis is verdwenen. De kwetsbaarheid van het Hasselt-
plein werd een stedelijk onderwerp vanwege de plannen die 
er zijn met de Postelse Hoeve. Ook de ontwikkelingen in de 
directe omgeving in de (nabije) toekomst baren grote zorgen. 
Naar aanleiding van alle commotie wil de gemeenteraad dat 
het Hasseltplein tot beschermd stadsgezicht wordt verklaard. 

De lezing die publicist en Tilburg-kenner Paul Spapens geeft 
moet worden gezien als een poging om Tilburg goed bij te 
praten over het belang van het Hasseltplein voor de stad. 
Alleen als je weet wat er speelt, kun je er goed voor opkomen, 
is zijn stelling. Hij doet dat op de hem eigen wijze met veel 

het Hasseltplein in 1988. Foto: Collectie Krelis Swaans. 
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Toelichting bij de schriftelijke stemming voorafgaand aan de ALV
Stemprocedure en een uitleg bij agendapunt over de statutenwijziging

De procedure
Een dezer dagen ontvang je per post een stemformulier. Wij 
vragen je om per onderdeel je stem uit te brengen. Het werkt 
als volgt:

Elk formulier is gemerkt met jouw/jullie lidnummer, zodat 
iedereen maar één stemformulier kan inleveren. Als je wilt 
kun je het stemformulier voorzien van je naam en dit onder-
tekenen. Dit is dus niet verplicht. Maar het geeft je wel de 
mogelijkheid om achteraf jouw stemformulier nog eens in te 
zien.
Voor alle vragen geldt dat we je vragen akkoord te gaan met 
het onderdeel. Ben je het ermee eens, kies dan voor ‘JA’. 
Ben je het er niet mee eens, kies dan voor ‘NEE’. Wil je niet 
meedoen aan de stemming voor dit onderdeel, kies dan voor 
‘Onthouding’. In dat geval tel je wel mee als deelnemer aan de 
stemming. 
Het stembiljet moet uiterlijk op 24 februari 2021 bezorgd 
worden op het huisadres van Jeroen Clijssen, Bosscheweg 181, 
5015 AB Tilburg (Jeroen is lid van de kiescommissie). Je kunt 
hiervoor gebruik maken van de meegezonden retourenveloppe 
(per post), óf je bezorgt het stembiljet zelf in de brievenbus 
van Jeroen. 

Belangrijk: jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en 
juiste bezorging!
Wanneer u aankomend weekend het stemformulier nog niet 
ontvangen heeft kunt u contact opnemen met onze voorzitter: 
Tel: 013-4634906.

Een onafhankelijke kiescommissie bestaande uit Bas Alberts 
(voorzitter), Tineke Verspaandonk-Ooms en Jeroen Clijssen, 
zal de stemformulieren verzamelen, de stemmen tellen en 
daarvan verslag uitbrengen aan het bestuur.

Statuten- en/of naamswijziging
Vraag 6 gaat over de statutenwijziging. De voorgestelde 
naamswijziging (van ‘Heemkundekring Tilborch’ naar ‘Erfgoed-
vereniging Tilburg’) is hier een onderdeel van. Als bestuur 
zijn wij ons bewust van de gevoeligheid van dit agendapunt. 
Omdat we iedereen zo ruim mogelijk de gelegenheid willen 
geven om een duidelijke keuze te maken én omdat we willen 
voorkomen dat we de procedure nóg eens over moeten doen, 
hebben wij deze vraag in tweeën gesplitst. Dit is mede gebeurd 
op advies van de kiescommissie.

Wanneer je akkoord gaat met de nieuwe naam ‘Erfgoed-
vereniging Tilburg’ én met de gemoderniseerde (concept) 
statuten, kies dan bij vraag 6a voor ‘JA’.

Wanneer je wél akkoord gaat met de nieuwe statuten, maar 
níet met de naamswijziging van  ‘Heemkundekring Tilborch’ 
naar ‘Erfgoedvereniging Tilburg’, kies dan bij vraag 6b voor ‘JA’. 

De mogelijkheid om deel te nemen aan de ALV is nog nooit 
zo groot geweest. Daarom hopen wij dat iedereen van deze 
stemmogelijkheid gebruik maakt. Wij wensen je veel wijsheid!

AVG – verklaring

Een aantal leden ontvangt samen met het stemfor-
mulier, nóg een formulier. Dit is een AVG-privacyver-
klaring. 
De bedoeling is dat je daarin aangeeft of je hiermee 
wel of niet accoord gaat, het formulier ondertekent en 
samen met het stemformulier terugstuurt. 
De reden hiervoor is de volgende: w
In 2018 hebben wij alle leden verzocht de 
AVG-verklaring in te vullen en te ondertekenen. Dit was 
nodig in het kader van de ingevoerde privacywet.  
Als vereniging beschikken wij nog niet van alle leden 
over deze verklaring. Daarom het verzoek om dat 
alsnog te doen.
Een uitgebreidere informatie over de AVG-privacywet 
vind je op onze website.



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: 
tilborch@live.nl. Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.

heemkundekringtilburg.nl.

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg.
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Vragen en opmerkingen van leden (2)

Onderstaande vragen werden gesteld door Christ Libregts. Het cursieve gedeelte is de vraag, daaronder volgt in blauwe tekst 
een reactie namens het bestuur.

Tijdens de jaarvergadering van 20 
februari 2020 heb ik de vraag gesteld 
of er bestuursleden zouden zijn die 
consequenties zouden verbinden aan 
de uitslag van de stemming over de 
nieuwe naamgeving. Meer dan een 
vaag antwoord in de zin van dat het niet 
onmogelijk zou kunnen zijn kreeg ik niet. 
Bovendien blijkt nu uit de toelichting van 
Sander van Bladel dat zijn vertrek uit het 
bestuur wel degelijk te maken had met 
de naamswijziging als twistpunt.
Nadat de projectgroep ‘Modernisering 
HKKT’ haar advies had uitgebracht aan 
het bestuur van de heemkundekring, is 
er binnen het bestuur altijd een behou-
dende en een vooruitstrevende stroming 
geweest. Dat heeft nooit problemen 
opgeleverd omdat we democratisch 
met dat gegeven omgingen. Sander van 
Bladel was tijdens de bedoelde ALV nog 
kandidaat bestuurslid. In die vergadering 
is hij tot bestuurslid gekozen. Zijn vertrek 
heeft duidelijk niets te maken met de 
discussie over de naamsverandering 
die toen plaatsvond. Sander is pas met 
ingang van 5 januari 2021 uitgetreden.

Vraag: Waarom is deze vraag (er werden 
trouwens meerdere vragen gesteld) en 
het antwoord daarop niet in het verslag 
meegenomen?
Wij zullen er op toezien dat dat in het 
vervolg wel plaatsvindt. Deze vraag 
staat ook nog in het geheugen van 
het bestuur. In de concept notulen 
zal de vraag (“Zijn er bestuursleden 
die consequenties verbinden aan de 
uitslag van de stemming over de nieuwe 
naamgeving?”) met antwoord (“Dat is 
niet onmogelijk.) worden opgenomen.

Vraag: Waarom is, in plaats van 
enkele voorgestelde namen niet, zoals 
bij agendapunt 10 met het logo wél 
mogelijk bleek, niet de ruimte/tijd 
geboden voor het aandragen van meer 
suggesties/ideeën, zoals bv. in AT ALV-3 
nu nog door Ad van Eijck gebeurt (al 
gaat hij wel te ver om dan tegelijk ook 
maar alle andere wijzigingen in de 
statuten af te wijzen)?
Het bestuur is het niet eens met deze 
stelling. In voorgaande Algemene 
ledenvergaderingen, tijdens de huishou-
delijke mededelingen bij lezingen en in 
diverse AT’s is daar ruim aandacht aan 
geschonken en de mening en input van 
de leden gevraagd.

In de vorige AT werd vermeld dat wij een 
‘niet betalend lid’ binnen de vereniging 
hebben. Daarbij wordt de eis gesteld 
dat die dan wel lid moet zijn van een 
werkgroep, in dit geval betreft dat de 
werkgroep monumenten. Welnu, ik zit 
zelf ook in die werkgroep.
Vraag: Ik zou graag willen weten wie het 
dan betreft.
Het niet betalend lid is Joeseph van 
Asten. Hij zat in de projectgroep die 
doende was met het behoud van de 
cultuurhistorische gegevenheden 
van het stadhuis. De werkgroep 
monumenten was daar ook in vertegen-
woordigd. Joeseph vertegenwoordigt nu 
de HKKT in een gemeentelijke commissie 
die zorg draagt voor het behoud en 
herplaatsing van de aanwezige kunst 
in het gerenoveerde stadhuis. Hij wilde 
dat doen zonder lid te hoeven worden 
van de HKKT. Hij neemt daarom ook 
nooit deel aan de bijeenkomsten van de 

werkgroep. Om hem toch als vertegen-
woordiger van de HKKT op te kunnen 
laten treden heeft het bestuur besloten 
om hem de status van niet betalend 
lid van de werkgroep te verlenen. Als 
het project is afgerond wordt hij, onder 
dankzegging, als lid van de ledenlijst 
afgevoerd.

Vraag: Gelet op de ‘hoogte’ van de 
contributie, wat rechtvaardigt dan deze 
constructie?
Zie de vorige vraag enantwoord. Het is 
een genotuleerd besluit van het bestuur 
waartoe deze, volgens een genomen en 
genotuleerd besluit van een eerdere ALV, 
bevoegd is.

Vraag: Bovendien vraag ik me, logisch 
doorredenerend, af waarom dan niet alle 
leden van werkgroepen niet betalend 
lid zouden kunnen worden. Of is hier 
sprake van een uitzondering die de regel 
bevestigt?
Dit is inderdaad een uitzondering op de 
regel dat je normaal, als (werkgroep-) 
lid, contributie betaalt.

Vraag: Is het niet vreemd dat een niet 
betalend lid als lid van een werkgroep 
dan ook nog eens namens de hele 
heemkundekring in een commissie kan 
zitten die de kunst in het nieuwe stadhuis 
moet regelen?
Nee, Joeseph heeft hierover meermaals, 
met onder meer de voorzitter van de 
werkgroep monumenten, overleg en legt 
aan de HKKT verantwoording af.

Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij de naam van ons erelid Martin 
de Bruijn per ongeluk verkeerd 
gespeld. Onze excuses daarvoor.


