Concept Notulen ALV1 2022
Locatie: Boerke Mutsaers
Datum en tijd: Donderdag 21 april 2022, 21:30.
Aanwezige leden van het bestuur: Henk veltmeijer (voorzitter), Ad van Eijck (penningmeester), Theo
van Etten, Jeroen Clijsen, Jorrit Boogers (secretaris)
Afgemelde bestuursleden: Sanja Veldhuis-Boogers
Afgemelde Leden: Jan Haagh, Corrie Haagh, Gerard Horvers, Paul van Hal, Marianne Sikkers, Anja
Eijkemans.
1. Opening en vaststelling ledenbestand per 1-1-2022
Voorzitter opent de ALV met een welkomstwoord. Hij geeft aan dat het fijn is dat we weer
fysiek bij elkaar kunnen zijn en op deze manier weer een ALV kunnen organiseren. Het
ledenbestand per 1-1-2022 telt 147 leden. Dit is een groei van 7 leden ten opzichte van het
ledenbestand een jaar eerder op 1-1-2021.
Voorzitter vraagt om een moment stilte voor de overleden leden: Jan Sikkers (2020) & Albert
de Jong (2021).
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten aangedragen, agenda blijft zoals eerder uitgestuurd.
3. Goedkeuring van de concept notulen ALV-1 en ALV-2 2021.
Dhr. Lambers neemt het woord. Hij wil graag de ALV toespreken om mede te delen dat hij vindt
dat we er trots op mogen zijn dat in de ALV van 2021 tegen het wijzigen van de naam is
gestemd.
Opmerking aangaande notulen ALV-1 d.d. 26-2-2021. Chris Libregts moet zijn Christ, met een
T. wordt aangepast door de secretaris.
Concept notulen ALV-2 d.d. 18-3-2021 is goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen aanvullende meldingen of ingekomen stukken.
5. Verklaring financiele commissie.
Christ Libregts neemt het woord en laat weten dat de kascontrolecommissie soms met een
andere naam wordt aangeduid (financiële commissie), het lijkt hem handig om maar 1 naam
te gebruiken. Verder stelt hij vast dat door de financiële commissie geen misstanden zijn
aangetroffen in de financiën van de HKKT. Hij stelt voor het bestuur te dechargeren.
Er is na de controle door de financiële commissie nog wel een verkeerd jaartal ontdekt in de
laatste kolom in het overzicht van de penningmeester. Het betreft een typefout en dient voor
de netheid nog wel even te worden gecorrigeerd.
6. Benoeming nieuwe financiële commissie.
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Christ Libregts en Wim van Eijck stellen zichzelf weer beschikbaar. Ook Frank van
Kruisselbergen stelt zichzelf beschikbaar. Besloten wordt dat de commissie de volgende 2
leden heeft: Wim van Eijck en Frank van Kruisselbergen. Christ Libregts zal als reserve-lid
beschikbaar blijven. De ALV gaat met dit voorstel akkoord.
7. Vaststelling contributie en begroting voor het verenigingsjaar 2022.
Vanuit de penningsmeester komt het voorstel om de contributie voor de leden die ‘digitaal’ lid
zijn (AT en communicatie via de mail), te verhogen naar 25 euro. Voor de ‘post’ leden (AT en
communicatie via de post) is het de voorgestelde contributie 35 euro. De onderbouwing
hiervoor is dat in dit verenigingsjaar het bestuur verwacht weer allerlei activiteiten te kunnen
ondernemen. Voor de post-leden zit het prijsverschil in de kosten die het versturen van alle
communicatie via de post met zich meebrengt.
Er volgt een vraag over de begroting en de daarin opgenomen post contributie-inkomsten. De
opgenomen post in de begroting is een stuk lager dan de beoogde inkomsten wanneer de
contributie daadwerkelijk wordt vastgesteld op 25-35 euro. De penningsmeester geeft aan dat
er een bepaalde onzekerheidsmarge is meegenomen in deze post.
Op dit antwoord volgt de opmerking waarom er dan geen post ‘onvoorzien’ op de begroting is
gezet. De penningsmeester geeft aan dat dit een goed idee is.
Er volgt een opmerking over het ontbreken van de balanscijfers. De penningmeester geeft aan
dat deze er wel zijn, maar niet zijn meegestuurd met de financiele stukken. Het financiele
overzicht komt op de website te staan en buiten de leden om hebben derden niets van doen
met de balanscijfers. Vanuit de leden volgt de opmerkingen dat de balanscijfers juist wel
meegestuurd hadden moeten worden omdat de ALV deze nodig heeft om een besluit te
kunnen nemen over het dechargeren van het bestuur voor het gevoerde financiele beleid.
Penningmeester oppert dat de cijfers ter inzage nog kunnen worden opgevraagd. ALV gaat hier
niet mee akkoord en vindt dat de inzage ter plekke mogelijk had moeten zijn. Voorzitter geeft
aan dat hier inderdaad een vergissing is begaan vanuit de kant van het bestuur.
Het agendapunt wordt afgerond zonder instemming of afkeuring van de ALV.
8. Resultaten jaarplan 2020
Er wordt gevraagd of de statuten ook op internet staan. Dit is het geval, de nieuwe statuten
staan op de website van de Heemkundekring Tilborch
In het onderdeel beleid staat een vreemde zinsnede: de omgevingscommissie is gewezen op
het, naar ons idee, niet naleven van het beleid van de gemeente Tilburg. Deze zin laat het
overkomen alsof de HKKT de omgevingscommissie erop heeft gewezen nooit het beleid van
de gemeente Tilburg te volgen. Dit is echter niet het geval. Deze zin hoort bij het geschreven
stuk over de arbeidershuisjes aan de bredaseweg. Hiervan is de mening van het bestuur wel
degelijk dat de omgevingscommissie niet goed naar het beleid heeft gekeken. Het is wel
correct dat de zin op een verkeerde manier in de tekst staat. De zinsnede zal worden
aangepast.
Over de bibliotheek van fam. Haagh komt de opmerking wat er nu precies mee gaat gebeuren
en waarom er niets mee gedaan wordt. De voorzitter geeft aan dat er een lijst van boeken
beschikbaar is op de website en dat wanneer gewenst door een lid kan worden aangegeven
dat ze een boek willen lenen uit de bibliotheek. Echter wordt hier dus nooit gebruik van
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gemaakt. De voorraad boeken zal worden uitgezocht. De boeken welke makkelijk op internet
of andere bibliotheken voorhanden zijn, zullen worden afgestoten.
Over het digitaliseren van de archieven komt de vraag of deze op de website worden geplaatst
zodat deze inzichtelijk worden voor de leden. Dit is het geval. Dirk Westerburger is druk bezig
met het digitaliseren van het archief. Zodra alles gereed is komt dit op de website te staan.
9. Concept jaarplan 2022.
Er wordt gevraagd hoe de gemeente kijkt naar de verschillende heemkundekringen en of de
gemeente ook verder kijkt dan alleen de groepen binnen de gemeentegrenzen. De voorzitter
geeft aan dat de gemeente inderdaad de gemeentegrenzen aanhoudt, maar dat wij als kring
graag de samenwerking opzoeken met de kleine Meijerij en erfgoedcentrum ’t Schoor.
Wordt er ook gekeken naar het uitwisselen van leuke activiteiten van de verschillende groepen
en kringen? De voorzitter antwoordt dat dit zeker een mogelijkheid is, maar dat er nog geen
afspraken over zijn gemaakt.
Er wordt gevraag wat er bedoeld wordt met naoorlogs erfgoed onder het kopje beleid. De
penningmeester geeft aan dat men hieronder mag scharen, karakteristieke panden zoals
bijvoorbeeld de villa Philharmonie. Dergelijke panden, die een monumentale status of een
andere vorm van bescherming behoeven, worden door de HKKT in samenwerking met onder
andere het Cuypersgenootschap, worden bij de gemeente Tilburg aangedragen met een goede
onderbouwing.
Over de jaarprojecten wil bestuurslid Theo van Etten graag wat kwijt. Hij geeft aan wat de
projecten precies inhouden en hoe deze door zowel een aantal leden alsmede door het
bestuur zijn ontvangen. Het animo was groter dan we hadden verwacht en dat is erg leuk om
te zien. Frank van Kruisselbergen haakt hierop in met een leuk idee voor een nieuw project
over de medewerkers van de NS tussen 1870 en 1900.
Er volgt een laatste vraag over de bibliotheek bij fam. Haagh: is het mogelijk om alle boeken te
digitaliseren. De voorzitter geeft aan dat alles mogelijk is, maar dat het een onbegonnen werk
is om alles te gaan digitaliseren. Eerst dient de bibliotheek eens goed te worden uitgezocht en
moet deze een nieuw onderkomen krijgen.
Het concept jaarplan 2022 is door de ALV goedgekeurd
10. Bestuursverkiezing.
Voorzitter Henk Veltmeijer is aftredend bestuurslid en stelt zich direct herkiesbaar. Henk
Veltmeijer is bij volstrekte meerderheid herkozen als bestuurslid.
11. Rondvraag.
Er wordt opgemerkt dat tijdens de laatste fysieke ALV een dame achter de bestuurstafel zat.
Er wordt gevraagd of de jongedame nog in het bestuur zit of dat er iets aan de hand is. De
voorzitter laat weten dat ze nog steeds bestuurslid is, maar heden avond was verhinderd.
Er volgt een opmerking over een schilderij dat bewaard zou worden in de kelder van het
rijksmuseum. Een schilderij dat thuis zou horen in tilburg. De vraag is of de HKKT zich in kan
spannen om dat schilderij terug naar Tilburg te krijgen om het aan de muur in het raadhuis te
hangen.
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Een laatste mededeling volgt over het torenblazen tijdens de dodenherdenking. Dat zal
komende dodenherdenking weer worden opgepakt.
12. Afscheid Jan Rossou.
Het bestuur heeft besloten Jan Rossou voor te dragen als erelid van de vereniging. In het
bestaan van de vereniging een eer die slechts een enkeling ten dele is gevallen. De voorzitter
verhaalt over alle diensten die Jan Rossou de HKKT heeft bewezen en alle inspanningen die hij
heeft verricht om de vereniging te helpen en te ondersteunen waar nodig. Het
erelidmaatschap kan alleen worden toegekend door instemming van de ALV.
Benoeming van Jan Rossou tot erelid van de HKKT is aangenomen, unanieme stemming.

Voorzitter sluit de ALV.

Ondertekend te Tilburg, op

H. Veltmeijer (voorzitter)

J.P.J. Boogers (secretaris)
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