Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020.
Aanwezig zijn: Henk Veltmeijer (voorzitter), Ad van Eijck (penningmeester) en Jan Rossou (secretaris).
Tevens zijn aanwezig: 51 leden.
Bericht van verhindering ontvangen is ontvangen van: mevr. Savenije en dhr. Versluis.
1. Opening met vermelding van het ledenbestand.
De voorzitter opent de vergadering met het vermelden van het aantal leden per 1 januari 2019 (130
leden) en het aantal leden op 31 december 2019 (138 leden).
Gedurende het jaar 2019 zijn er 16 nieuwe leden bijgekomen, 7 leden zijn vertrokken en 1 lid is
komen te overlijden (dhr. J. Briels), waarvoor 1 minuut stilte wordt gehouden.
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019.
Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Behoudens de binnengekomen berichten van verhindering (zie boven) zijn er geen nadere te
vermelden mededelingen binnengekomen.
4. Verklaring kascontrole-commissie (Frank van Kruisselbergen en Frank Staps).
Frank Staps geeft een uiteenzetting en verslag omtrent het gehouden financiële onderzoek, waarna
de penningmeester (en het bestuur) gedechargeerd worden voor het financiële beleid.
5. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie.
Als nieuwe kascontrole-commissie zullen fungeren dhr. Christ Libregts en dhr. Wim van Eijck.
De aftredende kascontrole-commissieleden worden vervolgens bedankt voor de in het verleden
verrichte werkzaamheden (kascontrole).
6. Vaststelling begroting en contributie voor 2020.
De begroting voor 2020 wijkt enigszins af van die van 2029. Bedoelde afwijkingen worden gevormd
door de kosten van uitgaven van het moNUmentenboekje 3 en doordat de kosten van het 50-jarig
jubileumfeest wat hoger zijn uitgevallen.
De contributie voor 2020 kan blijven staan op het niveau van 2019, d.w.z. de digitale leden (leden,
die het A.T. per email ontvangen) betalen € 27,50 per persoon en de leden, die het A.T. per post
willen ontvangen, betalen € 32,50 per persoon.
Aldus wordt besloten.
Elk lid zal een factuur ontvangen ter betaling van de contributie.

Theo Cuijpers stelt voor om, gezien de bestaande reserves, deze reserves af te bouwen door
uitbreiding van de bestaande en toekomstige activiteiten, welk voorstel door de vergadering wordt
ondersteund.
7. Resultaten jaarplan 2019.
In bedoeld jaarplan is men abusievelijk de naam van Christ Libregts vergeten te vermelden als lid van
de werkgroep “monumenten”.
Vervolgens wordt bedoeld “Resultaten jaarplan 2019” als geheel aanvaard.
8. Concept jaarplan Heemkundekring “Tilborch” 2020.
Voor wat betreft het onderwerp “Samenwerking” wordt gesteld dat deze samenwerking ook wordt
getracht te realiseren op het gebied van Open Monumentendag en het landschapspark Pauwels,
samen met de kringen “De Kleine Meijerij” en” ’t Schoor”.
Hoewel Biezenmortel nog geen heemkundekring bezit, wordt dit gebied ook bij de gemeente Tilburg
gevoegd.
Opgemerkt wordt dat in 1992 een wijziging heeft plaatsgevonden inzake de Verenigingswet (wat ook
op de Heemkundekring van toepassing is), welke wijziging belangrijk is wanneer contact wordt
gezocht met een notaris om b.v. de statuten aan te passen.
9. Voorstel/stemming nieuwe naam voor onze vereniging.
Gekozen kan worden uit de nieuwe namen”Erfgoedvereniging 013” of “Erfgoedvereniging Tilburg”
of gekozen kan worden tot behoud van de huidige naam “Heemkundekring Tilborch”.
Over dit onderwerp vindt een uitgebreide discussie plaats, wat uiteindelijk tot het volgende resultaat
leidt: 15 leden kiezen voor behoud van de huidige naam en 35 leden (een ruime meerderheid van
uitgebrachte stemmen) kiezen voor een nieuwe naam. Er zijn geen stemonthoudingen.
Een nieuwe stemronde, maar nu voor welke van de twee namen de voorkeur geniet, heeft als
resultaat dat niemand stemt voor “ErfgoedVereniging 013”.
Daarentegen stemmen 38 leden (ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen) voor de naam
“ErfgoedVereniging Tilburg” en 10 leden stemmen tegen, verder waren er 3 leden die zich onthielden
van stemming.
Vanwege het feit dat er maar 51 leden (van de 137, dus geen twee/derde meerderheid van het
ledenbestand) op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren, was dat niet genoeg om deze
wijziging van de naam / statuten in stemming te kunnen brengen. Om dat te kunnen doen moest
twee/derde van de leden aanwezig zijn. Dit noodzaakt ons om (binnen een maand) een tweede
Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en dan de statutenwijziging in stemming te brengen.

10. Voorstel stemming nieuw logo voor onze vereniging (bij naamsverandering).

Een door het bestuur reeds vervaardigde logo (kruikvorm, gelig, 2 ogen, neus, een oor, lichtblauwe
achtergrond met als ondertiteling “Erfgoedvereniging Tilburg”) kan de goedkeuring van de meeste
leden hebben.
Toch wordt de stemming hierover uitgesteld en wordt aan de leden gevraagd om m.b.t. het logo
nieuwe ideeën en suggesties aan te dragen. Ook een logo met “textiel” als onderwerp is bij voorbaat
niet kansloos.
11. Bestuursverkiezing.
De leden van het zittende bestuur kunnen nog 1 jaar als bestuurslid functioneren. De nieuwe
aspirant-leden (Theo van Etten, Sanja Veldhuis en Sander van Bladel; er hebben zich geen andere
kandidaten aangemeld) worden door de vergadering gekozen als bestuurslid.
Na de stemming stellen de nieuw gekozen bestuursleden zich voor.
12. Rondvraag.
Jan Sikkers deelt de vergadering mede dat op 26 maart a.s. een bezoek aan de LocHal zal worden
gebracht. In april zal de Congregatie van de Fraters in Tilburg worden bezocht en in april wordt een
bezoek gebracht aan een schijnvliegveld De Kiek.
Michiel Govers deelt mede dat het boekje, uitgebracht bij het 50-jarig bestaan van de
Heemkundekring, vol onwaarheden staan. De voorzitter deelt mede dat het bewuste boekje is
uitgebracht met teksten, die grotendeels zijn overgenomen uit het boekje, uitgebracht tijdens het
40-jarig bestaan van de Heemkundekring. De onwaarheden zouden betrekking hebben op de
periode, gelegen vóór het 40-jarig bestaan van de kring. Het is daarom nu te laat om daar op terug te
komen; de kans is verlopen om dat recht te trekken. Bovendien is het te duur om een nieuw boekje
uit te brengen. Wanneer in de toekomst wederom een boekje zal worden uitgebracht (misschien bij
het 60-jarig bestaan van de heemkundekring), kan mogelijk daar aandacht aan worden besteed.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
Tilburg,

februari 2021.

Voor akkoord,

Henk Veltmeijer (voorzitter)

