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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 - 3
Vragen en opmerkingen van de leden
met reactie van bestuur
Wat gaat er nu verder gebeuren?
De komende week heb je gelegenheid om aanvullende vragen
en opmerkingen in te sturen. Ook als je wilt reageren op
de ingezonden vragen, opmerkingen of brieven, dan is dat
mogelijk. Wij zullen deze in de volgende nieuwsbrief plaatsen
en daar opnieuw op reageren.

Beste leden van Heemkundekring Tilborch,
Vorige week ontving je de tweede nieuwsbrief over de schriftelijke Algemene Ledenvergadering. Ter voorbereiding op die
vergadering stuurden wij je ook de stukken toe die bij de agenda
behoren. Hoewel er behoorlijk wat taaie kost bij zat, hopen we
dat een en ander voldoende duidelijk voor je is.

Breng je stem uit
Ook ontvang je volgende week - per post - een stemformulier.
Hiermee kun je aangeven wat je van de voorstellen vindt. Soms
is dat een ‘ja’, ‘nee’ of ‘onthouding van stemmen. In een ander
geval vragen wij je om een keuze te maken tussen meerdere
voorstellen. Op het stemformulier staat dat duidelijk aangegeven.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden mee willen denken over de
toekomst van de vereniging. Laat je stem dus ‘horen’!

Het bestuur heeft gevraagd om reacties in te sturen. Daarop
hebben een aantal leden gereageerd. In deze nieuwsbrief
plaatsen wij hun reacties. Soms beperken wij ons tot het geven
van een toelichting, in een ander geval zullen wij een inhoudelijke reactie geven. En ja, het is dit keer weer best veel tekst...
Waar wij als bestuur erg blij mee zijn, is dat zich opnieuw een
kandidaat bestuurslid heeft aangemeld! En wel in de persoon
van Jeroen Clijsen. In deze nieuwsbrief stelt hij zich voor.
Daarnaast heeft Bas Alberts zich aangemeld als derde lid voor
de kiescommissie. Top!

Planning traject ALV

In deze nieuwsbrief

19 februari
Tweede reactie bestuur op aanvul		
lende vragen en opmerkingen (via
		
nieuwsbrief). Gedurende vier dagen
		
gelegenheid tot stemmen.
24 februari
Stemmen tellen, registreren en
		
rapporteren (door kiescommissie)
26 februari
Algemene Ledenvergadering
29 februari
(of eerder): communicatie uitslag via
		nieuwsbrief.

Ingezonden brieven			2
Even voorstellen: Jeroen Clijsen 		
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Ingezonden brieven
Naast vragen en opmerkingen heeft het bestuur van drie
leden een ingezonden brief ontvangen, namelijk van Sander
van Bladel, Ad van Eijck en Mia Savenije. Alle brieven plaatsen
wij hier ongewijzigd.

Warm pleidooi voor de naam ‘Heemkundekring’.
Als we lezen en horen over ontheemde vluchtelingen is het al snel
duidelijk dat die mensen niet ‘thuis’ zijn. Ze zullen hun bekende
en vertrouwde omgeving missen. Ze zullen heimwee hebben,
heel erg verlangen naar hun eigen plekje. En over die kennis
en liefde voor de eigen plek gaat de naam Heemkunde. Laatste
sprak ik met een gevluchte Syrische man en die verlangde naar
zijn eigen omgeving. Daar wist hij waar zijn ooms en tantes
woonden, kende hij de gebouwen en de verhalen die erbij
hoorden. Je hoeft niet gevlucht te zijn om ook geinteresseerd
te zijn in het wel en wee van de eigen plek, dat doen we bij de
Heemkundekring al meer dan 50 jaar.

Beste leden,
Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief hebben kunnen lezen
heb ik vorige maand afscheid genomen als bestuurslid van de
heemkundekring. Het bestuur heeft ervoor gekozen het bij enkel
die mededeling te laten. Maar ik wil transparant zijn en er bij
deze graag wat meer over zeggen.
In de aanloop naar een nieuw verenigingsjaar is de naamswijziging de afgelopen maanden binnen het bestuur een belangrijk
twistpunt gebleken. Enkele bestuursleden lieten niet na hun
onvrede te uiten met het besluit dat hier over genomen is op de
Algemene Ledenvergadering in 2020. Niet alleen stelden ze het
besluit op zich ter discussie, ook zou het proces niet zorgvuldig
zijn verlopen. Een grote meerderheid van de leden stemde
echter voor een naamswijziging. Dit nadat er al een paar jaar
binnen het bestuur over was gesproken. Ook naar buiten toe is
hier diverse keren over gecommuniceerd.

Sinds 2007 zijn we druk in de weer geweest om de naam
Heemkundekring in Tilburg bekender te maken. Er is een rubriek
om bij monumentwaardige gebouwen het verhaal te vertellen
en ze eventueel voor dreigende sloop te behoeden. Hiervan zijn
al vier boekjes uitgegeven. Ook door de lezingen is het verhaal
over Tilburg dankzij de Heemkundekring bekender geworden.
Dat bevalt de leden en de toehoorders.
De naam ‘Heemkundekring’ is bekender geworden bij de
Tilburgers en bestuurders. Waarom dan nu een nieuwe naam?
De naam ‘Heemkundekring’ is niet oubollig of ouderwets maar
is een naam om trots op te zijn, en ook onderscheidend in de
stad, naast vele clubs die wat met erfgoed doen. Ook is ‘kring’
niet elitair, juist níet. In de vrienden- of huiselijke kring ondersteunt men elkaar zonder statuten, regelementen of moties.
Wellicht is ‘Tilborch’ wel onnodig moeilijk, maar dat is goed te
veranderen in ‘Tilburg’.

Het liefste zien we dat alle koppen in (het bestuur van) een
vereniging dezelfde kant op staan. Als dit niet zo is dient men
natuurlijk in een democratische vereniging rekening te houden
met de mening van de minderheid. Maar ondanks dat de
naamswijziging (nog steeds) gevoelig ligt bij sommigen, op een
gegeven moment wil je wel weer over tot de orde van de dag. Op
de bres voor het erfgoed in de stad is er immers nog voldoende
werk te verrichten. Omdat een minderheid in het bestuur zich
echter blijft verzetten tegen de naamswijziging heb ik besloten
te stoppen als bestuurslid. Desalniettemin hoop ik natuurlijk dat
de naamswijziging op de eerstvolgende ALV wordt geformaliseerd.

Stem dus tegen de nieuwe statuten, dan stem je voor behoud
van de oude naam ‘Heemkundekring Tilborch’.
Met heemkundige groet,
Ad van Eijck

Het ga jullie allen goed.
Met hartelijke groeten,
Sander van Bladel

Lieve mensen,
Bedankt voor alle moeite. Ik vind dat jullie de heemkundekring prima besturen en ben het bij voorbaat EENS met al
jullie besluiten. Ik heb altijd zeer genoten van de lezingen en
de excursies. Ook de nieuwsbrief lees ik met veel plezier. En dat
voor zo weinig geld. Dus mijn complimenten, ga vooral zo door!

Het bestuur wil hier nog aan toevoegen dat het inderdaad
ongebruikelijk is om het afscheid van een bestuurslid bij een
enkele mededeling te laten. De aanleiding hiervoor ligt vooral
in het feit dat Sander heeft besloten om tijdens het verenigingsjaar te stoppen. Normaliter zou hier bij een ALV bij worden
stilgestaan.
Per e-mail hebben wij hem bedankt voor zijn bijdrage aan de
vernieuwing van de vereniging. Via deze weg doen we dat
alsnog ten overstaan van de hele vereniging.
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En ik weet zeker dat door jullie stukjes over de Monumenten van
Tilburg er nog veel moois bewaard is gebleven.
Mia Savenije
2

Even voorstellen

Vragen en opmerkingen van leden
Onderstaande vragen werden gesteld door Christ Libregts, Jan Rossou en Riet en
Wim van Eijck. Het cursieve gedeelte is de vraag, daaronder volgt in blauwe tekst
een reactie namens het bestuur.

Mijn naam is Jeroen Clijsen en ik stel
mij beschikbaar voor de functie van
bestuurslid
van
Heemkundekring
Tilborch. Graag stel ik mij kort aan u
voor.
Ik ben geboren en getogen in Tilburg. In
mijn studietijd heb ik de stad enkele jaren
verlaten, om daarna weer terug te keren.
Ik woon samen met mijn vrouw Suzanne,
met wie ik inmiddels zeven jaar getrouwd
ben.
Ook mijn ouders zijn echte Tilburgers.
De belangstelling voor de geschiedenis
van onze stad heb ik met name meegekregen van mijn vader. Hij kon mooi over
Tilburg vertellen en had een flinke stapel
boeken waar ik vroeger al eindeloos in
kon bladeren.
In het dagelijks leven ben ik medeeigenaar van een bedrijf dat uitleganimaties maakt. Dit zijn korte animatiefilms
die worden gebruikt om bijvoorbeeld
producten te promoten, complexe
diensten uit te leggen of medewerkers te
instrueren. We doen dat voor bedrijven
en instellingen uit het hele land.
Ik ben net vóór de coronacrisis lid
geworden en heb oen nog enkele lezingen
en bijeenkomsten kunnen bijwonen. Ook
was er een hele levendige kennismakingbijeenkomst met het bestuur. Het
afgelopen jaar heb ik me verbaasd over
wat er allemaal gebeurt onder de vlag
van de heemkundekring. Ik kijk ernaar uit
om daar de komende tijd ook een actieve
bijdrage aan te mogen leveren.

Contributievoorstel
Is het niet interessant, om te bekijken of bij
gezinnen de tweede persoon en eventueel
meerdere personen, korting krijgen ten
opzichte van de eerste persoon. Dit lijkt
ons een stimulans om meerdere leden
te werven. Men gaat immers gemakkelijker naar een bijeenkomst, als je met
meerderen bent. Dit zou ook jongere
personen kunnen aantrekken.
Dit wordt reeds lange tijd al toegepast.
Een ‘papieren’ lid (die het AT op papier
ontvangt) betaalt de daartoe geldende
contributie. Het 2e, 3e, of 4e lid uit één
gezin betaalt dezelfde contributie als
een ‘digitaal’ lid (die het AT per email
ontvangt) omdat er maar één papieren
AT verstuurd hoeft te worden.
Leeftijdsgrens bestuursleden
We verbazen ons er over dat de leeftijdgrens voor bestuurders is vervallen. We
zijn van mening dat dit de verjonging
van het bestuur zal tegen houden in
de toekomst. We zijn hier dus geen
voorstander van.
Dit artikel is uit de statuten verwijderd
omdat het bij wet niet is toegestaan om
een leeftijdsplafond voor, in dit geval,
bestuursleden aan te brengen. Dat
wordt gezien als leeftijdsdiscriminatie.
In Nederland verbiedt de Wet gelijke
behandeling op grond van leeftijd bij
de arbeid (WGBL) sinds 1 mei 2004 het
discrimineren op grond van leeftijd bij
arbeid, beroep en beroepsonderwijs. Het
College voor de Rechten van de Mens ziet
toe op naleving van deze wet.
Zittingsperiode bestuursleden
Maximaal aantal keren van herbenoemen invoeren, bijvoorbeeld twee of
drie maal? Tenzij er een periode van drie
jaren of meer tussen zit. Dus niet steeds
blijven herbenoemen achter elkaar.
Dat is niet handig. Tegenwoordig is het erg
moeilijk om leden te enthousiasmeren
om zitting te nemen in een bestuur van
een vereniging. Kandidaat bestuursleden
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kunnen zich altijd aanmelden bij het
bestuur. Bij voldoende aanwas geeft het
de zittende bestuursleden de gelegenheid
om plaats te maken voor andere enthousiaste leden die graag hun kwaliteiten
aan de vereniging willen doen toekomen.
Zolang dat niet gebeurt is een vereniging
alleen maar blij dat de zittende bestuursleden na drie jaar nog een of meerdere
periodes willen aanblijven.
Ereleden (1)
Is dit wel verstandig? We mogen
aannemen, dat ex bestuursleden (en ook
andere leden) in verband met hun specifieke kennis toch wel altijd om advies
gevraagd kunnen worden?
Je zou als bestuur maar steeds geconfronteerd worden op de vergadering met het
ongevraagde bezoek van ere bestuursleden.
Een bestuurslid die door de vereniging
tot erebestuurslid wordt benoemd heeft
zijn sporen dik verdiend binnen die
vereniging. Zijn kwaliteiten en de aan
de dag gelegde kennis zijn en worden
dan altijd nog zeer hoog gewaardeerd.
Verder is een bestuursvergadering altijd
openbaar en de leden zijn altijd van
harte welkom (wel even van tevoren
aanmelden). Zij mogen meedenken
en advies geven maar hebben geen
stemrecht bij de beslissingen die het
bestuur neemt. Ook belangrijk: het
bestuur van een vereniging behartigt de
belangen en wensen van alle leden en
voert deze ook uit.
Aanwezigheid stemgerechtigden
Het zal onmogelijk zijn om alle stemgerechtigden aanwezig te laten zijn inclusief
vertegenwoordigd.
Dat klopt, dat is een utopie. Bij een
vereniging met tien leden zal dit
doel eerder haalbaar zijn dan bij een
vereniging met 140 leden. Vandaar ook
de andere bepalingen onder artikel 15.
(vervolg op pagina 4)
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Concept notulen 20-02-2020
Het lijkt ons verstandig om de punten 9
en 10 te behandelen op een gezamenlijke
bijeenkomst. Zzodat de leden onderling
overleg kunnen hebben tijdens een
pauze, nadat alles besproken is in de
vergadering. Het zijn twee punten, welke
de nodige emotie oproepen bij diverse
personen. Forceren is geen optie volgens
ons.
Deze concept notulen liggen ter
goedkeuring (stemming). Het dient een
correcte en volledige weergave te zijn
van de behandelde agenda tijdens deze
ALV. Wijzigingen kunnen alleen maar
aangebracht worden als er een onjuiste
verslaglegging is (b.v. iets vergeten te
notuleren of iets fout genotuleerd).
Concept Ledenvergadering 20-02-2020
De begroting voor 2020 wijkt enigszins af
van die van 2029. Men kijkt hier wel van
op.
Wilt u aangeven wat er precies afwijkt en
of dit wel/niet correct is? En bedoelt u
2019 of 2021?
Soorten lidmaatschappen
Wij kennen binnen onze vereniging
gewone leden, ereleden en donateurs.
Gewone leden betalen contributie. ook
hebben we ‘niet betalend lid’ in het
bestand. Wat is de status daarvan?
Dit lid heeft het bestuur ongeveer twee
jaar geleden de status van ‘niet betalend
lid’ gegeven. Dit omdat hij namens de
heemkundekring in een commissie zit
die de kunst in het nieuwe stadhuis moet
regelen. Hij wilde echter geen betalend
lid worden.
Deze constructie was mogelijk omdat wij
- in het kader van modernisering - bij een
eerdere ALV hebben bepaald een aantal
bepalingen op te nemen die adspirant
leden over zouden kunnen halen om
lid te worden. Denk aan jeugdleden,
cadeau lidmaatschappen en dus ook niet
betalend lid. In het laatste geval moet hij
of zij deel uitmaken van een werkgroep.
Bedoeld lid maakt deel uit van de
werkgroep monumenten.

Een en ander moet nog opgenomen
worden in het (nieuwe) huishoudelijke reglement. Na goedkeuring van de
statuten zal dat in de daarop volgende
ALV, als agendapunt, ter goedkeuring
worden aangeboden.Een en ander
moet nog opgenomen worden in het
(nieuwe) huishoudelijke reglement. Na
goedkeuring van de statuten zal dat in de
daarop volgende ALV, als agendapunt, ter
goedkeuring worden aangeboden.
Aansprakelijkheid bestuur(sleden)
Zoals ik het interpreteer kan een
bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk
worden gesteld inzake aangegane
betalingsverplichtingen of schulden van
de vereniging. Klopt dat?
Een bestuurder van onze vereniging is
in principe niet aansprakelijk voor de
schulden die gemaakt worden uit naam
van de vereniging. Deze rechtsvorm
geniet namelijk een volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de
vereniging als rechtspersoon verplichtingen aan mag gaan. Het bestuur is dan
niet aansprakelijk, maar de onderneming.
Om deze volledige rechtsbevoegdheid te
krijgen, is het wel noodzakelijk dat de
vereniging via notariële akte is opgericht.
Dat heeft in 1969 plaatsgevonden (zie
statuten). Ondanks de bescherming
vanuit de volledige rechtsbevoegdheid
kan het bestuur van de vereniging, bij
hoge uitzondering, (bijvoorbeeld bij
onbehoorlijk bestuur) toch aansprakelijk
gesteld worden.
Ereleden (2)
Hoeveel ere(bestuurs)leden hebben wij
en wie zijn dat?
Ereleden zijn: Jaap Veen, Martin de
Bruin en Ineke Strouken. Zij hebben
hun sporen onder andere verdiend als
bestuurslid van de heemkundekring.

Oudste lid
Wat wordt bedoeld met het ‘oudste
bestuurslid’ als het gaat om het leiden
van bestuursvergaderingen? Waarom
worden vergaderingen bij afwezigheid
van de voorzitter niet standaard door de
vice-voorzitter geleid?
Hiermee wordt het aantal ‘dienstjaren’
bedoeld. Dat is handig omdat een vergadering dan altijd doorgang vinden.
Verklaring kascontrolecommissie
Waarom zitten er twee bijlagen bij de
verklaring van de kascommissie?
Dit hebben wij, de werkgroep realisering
schriftelijke ALV, in eerste instantie niet
meegekregen. Nu blijkt dat de reden
is dat een van de exemplaren slecht
leesbaar was. Vandaar het ongeteknde
exemplaar.
Ontbinding en vereffening
Gaat dat over alle boeken en bescheiden
sinds de oprichting?
De vereniging houdt op te bestaan op
het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaar(s), bekende
baten meer aanwezig zijn. Dit is allesomvattend.
Huishoudelijk regelement
Verandert er wat aan het huishoudelijk
reglement? En heeft de vereniging nog
andere reglementen daarnaast?
Het huishoudelijk reglement HKKT
2001 zal zo nodig gewijzigd worden
ná goedkering en formalisering van de
statuten HKKT 2021. De vereniging heeft
verder geen reglementen.

Balans en staat van lasten
De balans en de staat van baten en lasten
worden (bij goedkeuring) ondertekend
door de bestuursleden. Naar mijn weten
is dit nimmer gebeurd. Klopt dat?

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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Dat is inderdaad correct en moeten
wij dus in het vervolg (met de nieuwe
statuten) wel gaan doen!
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Bovenstaande ansichtkaart ontvingen
wij van Clemens van Rossum

