Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2018.
Aanwezig zijn het bestuur: Henk Veltmeijer (voorzitter), Ad van Eijck (penningmeester), Jan Rossou
(secretaris) en 36 leden van de Heemkundekring.
1. Opening met vermelding van het ledenbestand.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij weet te vermelden
dat het aantal leden op 31 december 2016 138 bedroeg. In 2017 zijn 6 nieuwe leden toegetreden en
15 leden zijn uitgetreden. 3 Leden zijn overleden (dhr. Pierson, Leijten en Kense), zodat op 31
december 2017 het aantal leden 126 bedroeg. Voor de 3 overleden leden wordt 1 minuut stilte
gehouden.
Naar aanleiding van een door de aanwezige leden gestelde vraag naar de reden van uittreding weet
de voorzitter te vermelden dat de reden van afmelding grotendeels gezocht moet worden in de
vergrijzing en immobiliteit van de leden. Dit vormt momenteel een probleem, niet alleen voor onze
heemkundekring, doch voor diverse andere heemkundekringen in den lande. Door Brabants Heem
wordt dit probleem ook onderkend. Teneinde te trachten dit probleem te bestrijden is er een
projectgroep in het leven geroepen. Hopelijk zal bij het 50-jarig bestaan van de Heemkundekring een
moderne vereniging aan de leden kunnen worden gepresenteerd.
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16-2-2017.
Bedoelde notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
De secretaris weet te vermelden dat een bericht van verhindering is binnengekomen van de heren
de Wolf, Versluis, Lamberts, Cuijpers, Bedaux en Franken en van de dames Kense, Klaassen en
Robbe-Bertens.
Er zijn geen verdere ingekomen stukken en/of mededelingen te vermelden.
4. Verklaring kascontrolecommissie.
Dhr. Frank van Kruisselbergen, lid van de kascontrolecommissie, weet mede te delen 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. Aftredend is dhr. Frank van Kruisselbergen.
De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit de heren Frank Staps en Frank van Kruisselbergen,
waarvan Frank van Kruisselbergen aftredend is.
Aangezien geen enkele reactie is ontvangen uit de leden van de Heemkundekring ter vervanging van
dhr. van Kruisselbergen en betrokkene zich daarom opnieuw beschikbaar stelt als lid van de
kascontrolecommissie wordt unaniem besloten dhr. Frank van Kruisselbergen wederom, samen met
Frank Staps, te benoemen als lid van de kascontrolecommissie.

6. Vaststelling begroting en contributie voor 2018.
Door de penningmeester, dhr. Ad van Eijck, wordt m.b.t. de voorgestelde begroting de nodige uitleg
gegeven en de gestelde vragen beantwoord. Voorgesteld wordt de contributie voor 2018 als volgt te
wijzigen:
De contributie voor “papieren” leden wordt € 32,50 per lid. Samen met een huisgezinslid wordt de
totale contributie € 60,00 per jaar.
De contributie voor “digitale” leden wordt € 27,50 per lid. Samen met een huisgezinslid wordt de
totale contributie € 55,00 per jaar.
Al;dus wordt unaniem besloten. Een desbetreffende factuur zullen de leden worden toegezonden.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend zullen zijn dhr. Henk Veltmeijer (voorzitter) en dhr. Ad van Eijck (penningmeester). Beiden
personen stellen zich weer verkiesbaar. Aangezien vanuit de leden geen aanmeldingen zijn
binnengekomen wordt unaniem besloten voornoemde 2 personen wederom als bestuursleden te
benoemen.
8. Busreis 2018.
Hierbij wordt het woord gegeven aan dhr. Jan Sikkers, organisator van busreizen.
Bedoeling is deze busreis te organiseren tijdens de laatste zondag van augustus 2018. Getracht zal
worden de daaraan verbonden kosten voor de Heemkundekring neutraal te houden. Als kosten van
deelname wordt gedacht aan een bedrag van € 60,00 á € 63,00 per persoon. Als mogelijk te
bezoeken doel wordt gedacht aan het Mediapark te Hilversum of aan het Onderwijsmuseum te
Dordrecht.
Als “korte” excursie wordt gedacht aan het van Oschmuseum in Etten-Leur (dit op 26 mei 2018) en
het Kaarsenmuseum in Baarle-Nassau.
In het komende mededelingenblad zullen hieromtrent nadere mededelingen worden gedaan.
9. Fietstocht 2018.
Gezocht wordt naar actieve leden die dit jaar de fietstocht willen organiseren. Tot op heden heeft
zich helaas niemand aangemeld. In het komende mededelingenblad zal daarom wederom een
oproep worden geplaatst.
10. Eigendommen Heemkundekring.
Er is een eigendomsverklaring opgesteld per februari 2018. Vanuit de vergadering wordt de
opmerking gemaakt dat de DVD Driekoningenzingen er niet op staat vermeld.
Uit nadere inlichtingen blijkt dat deze DVD nog niet bestaat; deze zal door Krelis Swaans alsnog
worden gerealiseerd.
Reden waarom voormelde DVD nog niet op voormelde eigendomsverklaring wordt geplaatst.

11. Beleidsplan voor 2018.
Bedoeld concept Beleidsplan 2018/2019 is digitaal aan de leden toegestuurd; tevens liggen ter lezing
diverse concepten in de studiezaal.
Alvorens het Beleidsplan te bespreken wordt door de voorzitter de projectgroep “Modernisering
Heemkundekring Tilborch” voorgesteld, bestaande uit: Henk Veltmeijer, Ad de Wolf, Frank van
Kruisselbergen, Sander van Bladel en Theo van Etten.
Naar aanleiding van voornoemd concept, wat mondeling door de voorzitter wordt toegelicht, zijn
diverse reacties, voorgestelde veranderingen en wijzigingen, uitbreidingen e.d. binnengekomen.
Deze zullen zo nodig in het huidige concept worden verwerkt, waarna een definitief Beleidsplan
2018/2019 zal worden gepresenteerd.
Voornoemde reacties, voorgestelde wijzigingen en veranderingen zijn o.a.
a. waar gesproken wordt over “instelling” dient te worden gewijzigd in “vereniging”;
b. onder punt 2: werkgroep Monumenten, dient bij de uitdrukking “waardevolle panden” de
woorden “met historische waarde” te worden toegevoegd;
c. onder punt 4 dient in de 1e alinea het woord “kring” te worden gewijzigd in
“heemkundekring”;
d. onder punt 6 dient de 1e alinea te worden verwijderd;
e. onder punt 12, 1e alinea dient naast “de Bibliotheek Midden-Brabant” het woord
“Stadsmuseum” te worden gevoegd;
f. tevens zou de zin “Wij zouden etc…” verwijderd moeten worden (gaat niet door);
g. eveneens zou de zin “Met Driekoningen 2015 etc” verwijderd moeten worden (deze actie is
nl. verleden tijd);
h. punt 13 Politiek dient met de werkgroep in zijn geheel te worden herzien. Belangrijk is een
onafhankelijke positie te blijven innemen t.o.v. de gemeente. Wordt in zijn geheel geschrapt;
i. Punt 14 Stichting Mommerskwartier: de 1e zin dient te worden verwijderd, aangezien
bedoelde activiteiten niet meer bestaan (project is klaar);
j. De zin “Textielmuseum: deelname etc.” dient te worden verwijderd.
Met betrekking tot de Projectgroep De Torenklok wordt vermeld dat deze Projectgroep momenteel
maar uit 2 personen bestaat, wat onwerkbaar blijkt te zijn. Ondanks een oproep voor toetreding tot
deze groep hebben zich tot op heden geen kandidaten gemeld. Vanuit de vergadering wordt het
voorstel geopperd met andere gemeenten te gaan samenwerken.
Hetzelfde probleem laat zich voelen bij de projectgroep 3K; ondanks een oproep daartoe hebben zich
tot op heden geen personen aangemeld.
De werkgroep Monumenten loopt goed en heeft zijn bestaansrecht bewezen.
12. Rondvraag.
Dhr. Jan Sikkers stelt voor om, waar gesproken wordt van “historische waarde” dit te wijzigen in
“historische waardering”.

Dhr. Joep Vogels zegt voorstander te zijn van een uit te brengen jaarverslag inzake de ondernomen
activiteiten van de Heemkundekring.
Dhr. Michiel Govers stelt voor om de jaarlijkse activiteiten (o.a. busreis) te beperken tot NoordBrabant en Vlaanderen aangezien de aldaar aanwezige cultuurgoederen de leden van de
Heemkundekring meer aanspreken.
Opgemerkt wordt dat het huidige mededelingenblad een zeer positieve uitstraling heeft.
De Tilburgse afdeling van de KNNV doet onderzoek naar het gebied “De Kaaistoep”. Over dit gebied
zal in de toekomst ook een boek worden uitgegeven. Maar ervaring met het verzamelen van cultuurhistorische informatie ontbreekt,. Gezocht wordt daarom naar personen die het leuk vinden binnen
dit project mee te werken. Zij kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de Heemkundekring. Dit
onderwerp zal ook op de site van de Heemkundekring worden geplaatst en tevens in het
mededelingenblad.
Dhr. Krelis Swaans geeft nadere informatie over het wijkcentrum Goirke, wat momenteel zijn 10-jarig
bestaan beleeft.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
Tilburg,

februari 2019.

Voor accoord,

Henk Veltmeijer (voorzitter)

Jan Rossou (secretaris)

