Resultaten Jaarplan 2020

Voorwoord
Het jaar 2020, maar ook het daarop volgende jaar 2021, stonden in het teken van Covid-19. Deze
pandemie dwong het bestuur van de vereniging ertoe vrijwel alle activiteiten te staken. De veiligheid
van de leden en het, naar het beste vermogen, uitvoeren van de door de overheid opgelegde
regelgeving heeft het bestuur ertoe bewogen om gedeeltes van het jaarplan 2020 los te laten en door
te schuiven naar een later moment. Gezien de pandemie en het gevolg daarvan dat er geen fysieke
bijeenkomsten/lezingen konden worden georganiseerd, is er in 2021 door de algemene
ledenvergadering een lager contributiebedrag vastgesteld en is er door het bestuur geen jaarplan 2021
opgesteld. De nu volgende samenvatting van resultaten is dan ook gebaseerd op het jaarplan 2020.
Zoals eerder gemeld zijn enkele onderdelen doorgeschoven naar het jaarplan 2022.

Resultaten van onderdeel ‘Algemeen’
Hoewel de activiteiten van de heemkundekring Tilborch veelal geen doorgang hebben gehad, heeft
het bestuur in de gesprekken en samenwerkingspogingen altijd de deskundigheid en onafhankelijkheid
van de HKKT uitgedragen.
De statutenwijziging is doorgevoerd. Middels stemming is op de algemene ledenvergadering 2021
vastgesteld dat de statuten van de HKKT mochten worden vernieuwd en, onder andere, aangepast aan
de nieuwe wet- en regelgeving. De enige wijziging welke niet door de leden werd goedgekeurd was
het wijzigen van de naam. De daadwerkelijke wijziging van de statuten is bekrachtigd middels
ondertekening door voorzitter Henk Veltmeijer en secretaris Jorrit Boogers op woensdag 26 januari
2022. Het herzien van de statuten en deze in nieuwe vorm opstellen is door het bestuur ondergebracht
bij notariskantoor Hoekstra en Partners te Tilburg.
Het bestuur zelf is in de afgelopen 2 jaren ook wat gewijzigd. Jeroen Clijsen en Jorrit Boogers zijn na
instemming van de leden tijdens de ALV 2021 toegetreden tot het bestuur van de HKKT. Jorrit Boogers
heeft de openstaande functie van secretaris op zich genomen. Jan Rossou heeft gedurende het jaar
2021 besloten om zijn taken als bestuurslid helaas op te geven. Het overgebleven bestuur telt 6 leden.
Resultaten van onderdeel ‘samenwerken’
Vanwege de pandemie is het niet mogelijk gebleken om goede nieuwe samenwerkingsverbanden op
touw te zetten. De bestaande samenwerkingen en contacten zijn wel goed onderhouden. Het aangaan
van nieuwe samenwerkingen zal terugkomen in het jaarplan 2022.
Resultaten van onderdeel ‘beleid’
Op het gebied van beleid heeft het bestuur van de HKKT zich ingezet om in gesprek te blijven met de
gemeente tilburg. Op 22 februari 2022 is er bijvoorbeeld nog een ontmoeting geweest met wethouder
Grashoff.
Namens de HKKT is er ook bezwaar gemaakt tegen de verbouwplannen van de arbeidershuisjes aan
de Bredaseweg, in deze zaak is de omgevingscommissie erop gewezen dat zij, naar ons idee, niet het
vastgestelde beleid van de gemeente Tilburg handhaven aangezien de arbeidershuisjes een

beschermde status hebben. Ook is er, met succes, gepleit om een gemeentelijke monumentenstatus
te geven aan villa Dennenhaeghe op de koningshoeve te Tilburg.
Resultaten van onderdeel ‘Werk- en projectgroepen’
Om de kennis onder de leden op peil te houden en tijdens de pandemie toch iets te kunnen bieden
zijn er meerder lezingen opgenomen en digitaal verspreid via het YouTube kanaal van de HKKT. Verder
is de nieuwsbrief nog uitgestuurd zoals andere jaren om de leden op de hoogte te houden van
ontwikkelingen in en rondom Tilburg.
Het plaatjesboek welke in samenwerking met stadmuseum Tilburg en het regionaal archief is
uitgegeven was een groot succes.
Projectgroep “TilburgKlas” is opgestart heeft in 2020 en 2021 leuke reacties opgebracht. In deze
cursus wordt aandacht geschonken aan het cultureel erfgoed van Tilburg. Onder andere oorsprong,
streektaal, architectuur, monumenten, natuur en de textielindustrie komen aan de orde.

Resultaten van onderdeel ‘Digitaal’
De website monumententilburg.nl wordt nog altijd goed gebruikt en gevuld met informatie. Er zijn veel
nieuwe monumenten aan de website toegevoegd.
De eigen website heemkundekringtilburg.nl is ondertussen in het beheer van Jeroen Clijsen en is up to
date gemaakt. Ook is er een verbeterd aanmeldformulier voor nieuwe leden geplaatst.
Het logo van de vereniging is vernieuwd. Het nieuwe logo is meer van deze tijd en geeft de vereniging
een modernere uitstraling. De naamswijziging is door de ALV niet goedgekeurd en dus is de naam
“Heemkundekring Tilborch” behouden.
De voorbereidende werkzaamheden rondom de app ‘Space Time Layers’ zijn opgestart door Sanja
Veldhuis, echter was dit project te groot om alleen op te pakken. Helaas heeft zich, na meerdere
oproepen, niemand gemeld om het project mee uit te werken. Het project staat vooralsnog al een tijd
on hold. Het is mogelijk om het project weer op te pakken in 2022. Meld je aan als je het leuk vindt
om samen met Sanja dit project op te starten.
Resultaten van onderdeel ‘Overig’
Voor wat betreft de folder is het gebleven bij een opzet. Er is binnen het bestuur besproken of een
folder nog zinvol is en zo ja, in welke vorm deze dan moet worden opgemaakt. Besloten is om nog even
de oude folders te gebruiken. Ideeën voor een eigentijdse manier om ons als erfgoedvereniging te
profileren zijn welkom!
De bibliotheek van de vereniging is deels opgeschoond. Een grote verzameling boeken is nog
ondergebracht bij fam. Haagh. Door de coronapandemie is het niet mogelijk geweest om deze
verzameling op te halen en uit te zoeken.
Dirk Westerburger is nog steeds bezig met het digitaliseren van het volledige archief. Dit is een erg
omvangrijke klus waarin Dirk al vele grote stappen heeft gemaakt. Er zit veel vooruitgang in, maar het
karwei is nog niet af.

