
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 

7 maart 2017 

 

De jaarvergadering is in Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2. 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u). 

 

 

Voor en na de jaarvergadering hebt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in onze 

Heemruimte, ons documentatiecentrum.  

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering  

 

- verslag van de algemene ledenvergadering van 1 maart 2016  

 

- verslag‘Commissie Werk aan de Winkel’. Eindverslag en aanbevelingen.   

 

- jaarverslag 2016    

 

- financieel jaarverslag 2016  

 

- verslag van de kascommissie   

 

- begroting 2017   

 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op bovenstaande datum. 

Het bestuur, van heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”.   

            1. 

Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
P.A. ONT. CENTRUM DE HUIF, HORTENSIATRAAT 2, 5271 GT SINT-MICHIELSGESTEL 

TEL: (073) 551 43 59    BANKREKENINGNR.:  NL54 RABO 0133 6987 42 

INFO@DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL   WWW.DEHEERLIJKHEIDHERLAAR.NL 

 

 

mailto:info@deheerlijkheidherlaar.nl


Agenda Algemene Ledenvergadering,  dinsdagavond 7 maart 2017 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2016 

 a. verslag van ‘Commissie Werk aan de Winkel’. Eindverslag en aanbevelingen 

 

5. Jaarverslag 2016 

 

6. Financieel Jaarverslag 2016 

a. verslag van de penningmeester 

b. verslag van de kascommissie   

c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7. Begroting 2017 

 

8. Vaststellen Contributie en het voorstel van het bestuur om het zo te laten op 17,50 

 

9. Bestuursverkiezing 

De vacature voor de functie van voorzitter is nog niet ingevuld. Aftredend zijn Robert 

van Erp en Hein Gartsen. Zij stellen zich herkiesbaar. 

 

10. Benoeming Kascommissie 

Henk van Gestel is aftredend en Nico van Hengstum zal voor de tweede termijn zitting 

nemen in de kascommissie. De vergadering zal het nieuwe lid benoemen. 

 

11. Anjeractie 

Verzoek om ook dit jaar weer mee te helpen met het collecteren. 

 

12. Werkgroepen en nieuwe activiteiten  

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting   

            2. 



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op dinsdag 1 maart 2016 in Ontmoetingscentrum “De Huif”.  

 

Aanwezig waren: 20 leden + 5 leden van het bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: De dames Bea Strous en Roos van Grinsven en de 

heren Frans Schellekens, Gerard Gersjes, Jan Rietveld, Erik van Boxtel, en Henk van Gestel . 

 

1.         Opening van de vergadering: 

            Hein Gartsen opent om 20.05 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte   

 welkom. 

 

2.         Mededelingen: 

            De voorzitter vraagt de vergadering 1 minuut stil te staan bij het overlijden van onze 

 oud-voorzitter, de heer Frans van Dommelen en ons oud-lid, de heer de Laet. .  

             

3.         Vaststellen van de agenda: 

            De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging: bij punt 7 moet Begroting 

 2015 worden veranderd in Begroting 2016. 

 

4.         Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2015: 

  Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd  

                

5.         Jaarverslag 2015: 

 De voorzitter van de vergadering neemt puntsgewijs het jaarverslag door.   

 - Bij het onderwerp: Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten: Maandag 23 november 

 2015: jaarlijkse ledenavond. Gelieve hier toe te voegen: … met een lezing door ons 

 heemkundelid de heer Sjef van Hulten onder de titel:  Goei Botter. 

 - Bij het onderwerp: Leden staat dat het ledenaantal exact hetzelfde is als het jaar 

 daarvoor. Dit moet zijn: het ledenaantal is helaas met 5 leden gedaald naar 93. 

             

6.         Financieel jaarverslag 2015: 

            a. Verslag van de penningmeester: 

            - Frans Cooijmans geeft een toelichting bij de hier en daar afwijkende cijfers bij 

 inkomsten en uitgaven. Zo heeft het Anjerfonds  het afgelopen jaar meer opgebracht 

 dan het jaar daarvoor, dankzij de grote inzet van ons heemkundelid, Jan van den 

 Broek. De Heertgang heeft meer gekost dan andere jaren (meer pagina’s dan normaal), 

 maar daar staan, door de verkoop van de 2 speciale uitgaven over het wielrennen in 

 Gestel en het 200-jarig bestaan van Beekvliet, extra inkomsten tegenover. Overigens is 

 het uitgangspunt dat Den Heertgang geen winst hoeft op te leveren. Daarnaast hebben 

 de door de erven van Paul Minkels geschonken boeken ook een aardig bedrag 

 opgebracht. En tot slot hebben we nog steeds inkomsten uit de verkoop van het 

 jubileumboekje en de wandelgids over het voormalige Beekvlietterrein. Als we verder 

 kijken naar het saldo-overzicht per 31-12-2015, dan kunnen we eigenlijk niet anders 

 dan tevreden zijn.  Een flinke  onkostenpost is  wel de  huur voor  onze  heemruimte in  

 De Huif, iets waar we, zo waarschuwt Jan Rietveld terecht, zeer alert op moeten zijn.    
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 b. Verslag van de kascommissie: 

            Annemarie Bolhaar doet, mede namens de afwezige Henk van Gestel verslag. Ze 

 heeft,  samen met Henk van Gestel en Frans Cooijmans de boeken doorgenomen. Er 

 waren  in 2015 hogere uitgaven, maar er zijn ook meer inkomsten geweest. Dit heeft  

 uiteindelijk geleid tot een positief eindsaldo.    

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

 De conclusie is dat er een consistent financieel beleid wordt gevoerd. Er wordt tevens 

 goed vooruitgedacht.             

 Het bestuur wordt, op voorstel van de kascommissie, decharge verleend. Hartelijk 

 dank aan Annemarie Bolhaar en Henk van Gestel voor hun voortreffelijke werk. 

 

7.         Begroting 2016: 

 De begroting voor 2016 wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.  

 

8.        Vaststelling contributie 2016 : 

            De contributie zal in 2016 niet worden gewijzigd. Wat 2017 ons gaat brengen, weten 

 we natuurlijk nog niet, maar wellicht zullen we dan niet aan een verdere 

 contributieverhoging kunnen ontkomen. 

             

9.         Bestuursverkiezing: 

 - Mona van der Sloot gaat, na 6 jaar, het bestuur verlaten Ze blijft wel lid van onze 

 vereniging. Hein Gartsen overhandigt haar een bloemetje. Mona geeft vervolgens aan `

 dat een nieuwe studie de reden voor haar vertrek als bestuurslid is. Iedereen heeft daar 

 uiteraard veel begrip voor en wenst haar heel veel succes.  

 - Het blijft moeilijk het bestuur weer voltallig te maken. Zo wordt er al sinds het 

 vertrek van Bert van Beek gezocht naar een nieuwe voorzitter. Maar deze zoektocht en 

 ook de werving van verdere bestuursleden zijn, ondanks pogingen van het bestuur, tot 

 nu toe nog niet gelukt.   

 Theo Schure vraagt zich af of het bestuur niet te passief afwacht bij het zoeken naar 

 een voorzitter. Is er bijvoorbeeld al een “routeplanner” opgesteld? Is er een 

 profielschets, een urenplan voor deze functie. Annemarie Bolhaar stelt voor een 

 basisplan te schrijven: wat verwacht je van een voorzitter. Frans Cooijmans ziet in de 

 voorzitter iemand die de vereniging naar buiten uitdraagt. Er heeft al een vacature voor 

 voorzitter op de site gestaan, maar dat heeft tot nu toe nog geen kandidaten 

 opgeleverd. Theo Schure vraagt of het bestuur nog contact heeft gehad met de vorige 

 voorzitter om te komen tot het opstellen van een profielschets voor een nieuwe 

 voorzitter: wat zijn zijn/haar kernaktiviteiten, hoeveel tijd nemen die in beslag. 

 Daarnaast is het ook van belang te kijken naar een meer evenwichtige verdeling 

 man/vrouw in het bestuur. De vergadering wordt nogmaals van harte uitgenodigd mee 

 te denken over het bovenstaande. Zoek mét het bestuur mee naar nieuwe, bij voorkeur 

 vrouwelijke bestuursleden. Het bestuur zal deze oproep opnemen in de nieuwsbrief en 

 in een persbericht naar de lokale en regionale media. Verder zal naar de achterban 

 duidelijk gemaakt worden waar het huidige bestuur mee bezig is en wat de specifieke 

 taken zijn van de voorzitter en de diverse bestuursleden. Overigens is er al een keer via 

 één van de nieuwsbrieven een overzicht van alle bestuurstaken naar de leden gegaan. 
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 Theo Schure roept nogmaals dringend op zo snel als mogelijk te komen tot het 

 benoemen van een voorzitter, iemand die de representatieve taken van de vereniging 

 op zich neemt. Op de vraag uit de vergadering of hij zelf geen voorzittersambities 

 heeft antwoordt Theo dat hij slechts de discussie heeft willen aanzwengelen.  

 - De discussie krijgt een bijzondere wending op het moment dat Sjef van Hulten 

 voorstelt een werkgroepje op te richten dat het “bestuursprobleem” in kaart zal gaan 

 brengen. Dit groepje zou kunnen bestaan uit een bestuurslid en enkele aanwezigen uit 

 de vergadering. Annemarie Bolhaar biedt spontaan aan ná juni 2016 een bestuurstaak 

 op zich te nemen, maar wil daarvóór, samen met Sjef van Hulten en iemand uit het 

 bestuur een groepje vormen om de huidige bestuursperikelen  uit de wereld te helpen.       

 Dit grootse voorstel wordt, met instemming van de vergadering, enthousiast omarmd. 

  

             

10.       Benoeming Kascommissie 2016:   

            Annemarie Bolhaar treedt, onder dankzegging, af als lid van de kascommissie. Henk 

 van Gestel heeft aangegeven plaats te willen nemen voor een tweede termijn en gaat 

 samen  met Nico van Hengstum de kascommissie vormen voor 2016. Dank, Nico. 

 

11.       Anjercollecte en andere acties:  

            De Anjercollecte 2015 heeft weer een fantastisch bedrag opgeleverd, en dat met 

 slechts 7 collectanten. Dank aan Jan van den Broek voor zijn enthousiaste instelling 

 om deze actie telkens weer tot een succes te maken. In 2016 vindt de collecte plaats 

 van 30 mei tot en met 4 juni.  Jan houdt opnieuw een vurig pleidooi voor meer 

 collectanten, waardoor de opbrengst nog verder kan stijgen. Bovendien mogen we dit 

 jaar de helft van de opbrengst voor de vereniging houden. Dat is een extra stimulans  

 om er met nog meer mensen de schouders onder te zetten    

             

12.       Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten: 

            - Sjef van Veldhoven praat ons bij over de werkgroep, waarin hij met 3 andere leden 

 van de vereniging  bezig is met het transcriberen van de cijnsboeken van Sint-

 Michielsgestel uit de  periode 1650-1700. Dit project nadert zijn voltooiing. 

            - Piet Donders en Thijs Braam zijn bezig met een nieuwe Heertgang waarin de helaas 

 ter ziele gegane korfbalclub GEKO centraal staat. In dit nummer wordt de bijzondere 

 geschiedenis van deze club, die 7 maal landskampioen werd, op uitvoerige wijze 

 beschreven. 

 - Hein Gartsen meldt dat het project, waarbij carnavalsoptochten meer in het teken 

 zouden staan van Jeroen Bosch, niet uit de verf is gekomen.  

 

13.       Rondvraag: 

            - Annemarie Bolhaar wil graag van het bestuur weten of méér reclame voor de 

 vereniging op de ramen van de toegangsruimte tot het heemhuis niet positief zou 

 werken. Frans Cooijmans  antwoordt dat de beheerder van De Huif daarvoor geen 

 toestemming geeft. 

 Theo Schure stelt daarop voor een vlag op te hangen op die momenten dat de 

 heemruimte geopend is. We mogen best meer reclame voor onszelf maken.  

 Thijs Braam geeft als suggestie iedere maand een andere, oude foto te publiceren met 

 in de begeleidende tekst een verwijzing naar onze heemruimte. 

            5. 



 

 - Theo Schure vond de goed bezochte bijeenkomst in De Beemden op 

 donderdagmiddag  25 februari jl. een groot succes. Alleen jammer dat niet alle foto’s 

 full size getoond konden worden. Helaas hadden we niet van alle foto’s de originelen. 

 Tot slot komt Theo nog één keer terug op de voorzittersvacature. Hij vraagt of het 

 bestuur binnen haar eigen gelederen niet heeft gestemd wie de voorzittersfunctie op 

 zich zou gaan nemen. Maar geen van de bestuursleden had die ambitie.  

 Gerrit Nijrolder vindt dat het niet hebben van een voorzitter niet moet worden gezien 

 als kritiek op het bestuur. Maar er moet gewoon een kapitein op het schip zijn! 

 - Sjef van Hulten vraagt het bestuur of ze al iets meer weet over een eventuele 

 verhuizing van De Huif naar het gemeentehuis en wat de consequenties daarvan zijn 

 voor onze vereniging. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Wordt vervolgd. 

                     

14.       Sluiting: 

            Hein Gartsen sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

 

 

             

Na afloop van de vergadering werd onze leden wederom de mogelijkheid geboden met eigen 

ogen ons onderkomen in De Huif te aanschouwen. Deze ruimte is elke dinsdagavond geopend 

van 19.30 uur tot 21.00 uur en verder na telefonische afspraak met Frans Cooijmans         

(073-5514359). 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
 
‘Commissie Werk aan de Winkel’. Eindverslag en aanbevelingen 
 
1. Aanleiding. 

Tijdens de algemene jaarvergadering op 1 maart 2015 hebben Annemarie Bolhaar en 
Sjef van Hulten aangeboden om het zittende bestuur te helpen bij het zoeken naar 
mensen voor de vacante bestuursfuncties.  
Naast het bestuur leveren werkgroepen een belangrijke bijdrage aan de 
verenigingsactiviteiten.  
  

2. Onderzoek door de Commissie Werk aan de Winkel. 
De Commissie Werk aan de Winkel, verder te noemen de Commissie, heeft een 
inventarisatie gedaan van de bestuurstaken en van de verschillende werkgroepen en 
een interessepeiling gehouden onder de leden.  
 

3. Bevindingen. 
De Commissie komt tot de volgende bevindingen: 
* De zittende bestuursleden hebben de vacante taken onderling verdeeld  
* Door het vertrek van voorzitter en secretaris zijn de taken overgenomen door Frans 
  Cooijmans, Robert van Erp en Jan Spit 
* Er dienen zich op voorhand geen bestuurskandidaten aan 
* Werkgroepen. 
  Er zijn twee soorten werkgroepen: 
  a. inhoudelijke op heem gerichte activiteiten:  
     - Open monumentendag 
     - Archeologie (beperkt in activiteit) 
     - Lezingen 
     - Historie en toponiemen 
     - Heemruimte 
     - Redactie Heertgang 
     - Individuele heemkundige activiteiten 
   b. Ondersteunende en uitvoerende groepen 
     - Website 
     - Anjeractie 
     - Bezorgers (Heertgang en Nieuwsbrief) 
* Bepaalde (werk)groepen werken redelijk autonoom. Bepalen zelf deels beleid/ 
   invulling 
* Den Heertgang en de Nieuwsbrief verzorgen de informatie naar de leden. Wat de 
   Nieuwsbrief betreft zou dit frequenter kunnen. Zie aanbeveling 
 

4. Aanbevelingen 
Aanbeveling 1 betreft Herverdeling bestuurstaken: 
Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf personen met de volgende taken: 
a. Voorzitter 
b. Secretaris 
c. Penningmeester 
d. Lid en vice-voorzitter 
e. Lid 
Voor het overzicht bestuurstaken: zie inventarisatie onderzoek commissie. 

7. 



 

 

5.  
Het bestuur houdt elke maand een vergadering. Secretaris maakt een agenda en een 
verslag van de bespreking. De agenda kent een aantal vaste punten: verslag vorige 
vergadering/ ingekomen en uitgegane stukken/ mededelingen/ info uit werkgroepen/ 
etc. / rondvraag. 
 
Aanbeveling 2 betreft Den Heertgang 
Den Heertgang is een belangrijk en gewaardeerd tijdschrift van de vereniging, het 
bepaalt in belangrijke mate het gezicht van de vereniging. Het blijft belangrijk dat er 
een goede afstemming plaats vindt over inhoud en verschijningsfrequentie tussen 
bestuur en redactie. 
 
Aanbeveling 3 betreft Informatievoorziening naar de leden. 
* Maak van de Nieuwsbrief een orgaan dat maandelijks informatie verstrekt naar de  
   leden.  
* Kies een vast moment van uitkomen, bijv. 2e woensdag van de maand. In de 
  maanden juli en augustus verschijnt de Nieuwsbrief niet. 
* Geef de Nieuwsbrief een nieuwe naam. Laat de leden voorstellen doen. 
Vaste onderdelen in de Nieuwsbrief kunnen zijn: 
* Berichten uit het bestuur 
* Bericht uit de heemruimte (elke maand krijgen de leden een inkijkje in wat er allemaal 
  in de Heemruimte te vinden is) 
* Vrije nieuwsgaring (wat gebeurt er in Gestel of omgeving op heemkundig terrein) 
* Berichten over provinciale en regionale activiteiten 
* Benoem een redactie, bestaande uit een bestuurslid en twee leden, die de  
  maandelijkse Nieuwsbrief samenstelt. 
 
Aanbeveling 4 betreft nieuwe werkgroepen. 
* werkgroep stamboomonderzoek (genealogie) 
* Werkgroep ???? 
 
Aanbeveling 5 betreft jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers 
 
Aanbeveling 6 betreft jaarlijks uitstapje voor de leden (heemkundig). 
 

6. Verdere voortgang. 
De aanbevelingen in de vorm van concrete voorstellen bespreken in de Algemene 
Ledenvergadering voorjaar 2017. 
 

7. Slot. 
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar is een vereniging met veel potentie. De 
vereniging maakt momenteel een wat moeilijke fase door, maar wellicht kan door 
uitvoering te geven aan bovengenoemde aanbevelingen er bij de leden nieuw elan 
opbloeien.  
 
 

De Commissie ‘Werk aan de Winkel’. 
Annemarie Bolhaar  
Sjef van Hulten 
3 januari 2017. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 
 

Jaarverslag 2016 
 
Samenvatting 
 
Het jaar 2016 was, op het eerste gezicht, een relatief rustig jaar voor onze vereniging. Ons 
in het begin van 2015 betrokken onderkomen in Ontmoetingscentrum “De Huif” blijkt een 
prima locatie te zijn. In de drie ruimtes die we tot onze beschikking hebben, is het    
merendeel van het archiefmateriaal van de vereniging overzichtelijk en toegankelijk onder- 
gebracht.  
Maar helaas, het afgelopen jaar heeft ons nog niet de zo gewenste uitbreiding van het 
bestuur, mét voorzitter, opgeleverd. Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten, beiden lid van 
onze vereniging, hebben na de jaarvergadering van 1 maart 2016 gezamenlijk besloten 
het zittende bestuur te helpen bij het oplossen van dit “probleem”. Ze hebben op 
voortvarende en duidelijke wijze de structuur van onze vereniging in kaart gebracht en de 
interesse van de leden gepolst om met hen mee te denken en te doen, dat alles met het 
doel het bestuur weer op volle sterkte te brengen. Verder hebben ze een inventarisatie 
gemaakt van de werkgroepen die binnen onze vereniging actief zijn en ook hier hebben ze 
de belangstelling van de leden gepeild om een actieve bijdrage aan een van deze 
werkgroepen te leveren. 
 
Nieuwsbrieven 
 
In 2016 verschenen er 5 nieuwsbrieven. In januari, maart, april/mei, oktober en december. 
Verder leverden we een bijdrage aan de rubriek “Gestel van Toen” in de weekkrant “Mooi 
Gestel” (helaas alweer ter ziele) op 30 maart, 4 mei en 7 juli. 
De leden die ons hun e-mailadres hebben gegeven kregen in 2016 ruim 35 maal via hun 
mail een bericht van ons over actuele zaken die direct gerelateerd zijn aan onze 
vereniging.  
 
Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten 
 
In 2016 werden de volgende bijeenkomsten/lezingen/activiteiten georganiseerd: 
 
Op maandag 1 februari 2016 hadden we Rob van de Laar op bezoek. Hij vertelde ons 
over Carnaval, het feest van de omgekeerde wereld. 

Op dinsdag 1 maart hielden we onze jaarvergadering 

Op dinsdag 5 april 2016 vertelde Rob de Vrind over de inname van ’s-Hertogenbosch en 
de nog steeds zichtbare sporen daarvan in het landschap anno 2016 

Op dinsdag 10 mei 2016 vertelde de kunsthistorica Yve de Vries ons een boeiend verhaal 
over Karel van Veen, de kunstschilder die tijdens de oorlog als gijzelaar op Beekvliet zat.   

Op zondag 11 september 2016 verzorgden wij op 3 locaties de Open Monumentendag, 
t.w. De Ruwenberg, de Michaelkerk en bij en op de Oude Toren. Het thema was Iconen en 
Symbolen. 

Op maandag 31 oktober 2016 verzorgde Hans van den Eeden een lezing over de 
naoorlogse ontwikkelingen in Brabant onder de titel: Keurig, Kwiek en Katholiek. 

Op maandag 21 november 2016 vond de jaarlijkse avond vóór en dóór leden plaats. We 
werden door Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten bijgepraat     9 



over de voortgang van hun inspanningen om tot een voltallig bestuur te komen. Verder 
kwamen van alle werkgroepen vertegenwoordigers aan het woord om een beeld te 
schetsen van de activiteiten van hun werkgroep. Daarna vertelde Gijs Sterks ons over de 
invoering van het Kadaster in 1832 en hoe Gestel er toen uitzag. 

 
 
Leden 
 
Het ledenaantal op 31 december 2016 is iets gedaald ten opzichte van 31 december 2015. 
Toen hadden we 93 leden, aan het einde van 2016 waren dat er 92. In 2014 en 2013 
bedroeg het ledenaantal nog 98, in 2012 95 en in 2011 eveneens 98. Enigszins constant, 
maar nieuwe aanwas is zeker van harte welkom. 
 
Den Heertgang 
 
In 2016 verscheen Den Heertgang 1 keer, maar weer wel een extra dikke editie over het 
basisonderwijs in de kern Sint-Michielsgestel  
  
 
Anjerfonds/Rabobank-aktie “Hart voor Elkaar” 
 
De jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds, zowel voor diverse culturele doelen als ook voor 
onze kas, is wederom georganiseerd door Jan van den Broek. De collecte heeft in 2016 
voor onze vereniging € 600,15 opgebracht, weer een stijging ten opzichte van 2015, toen 
we 453,74 mochten bijschrijven. Klasse!   
Bij de Rabobank-actie “Hart voor Elkaar” kregen we van de Rabobankleden 100 stemmen, 
hetgeen resulteerde in een donatie van 430 euro. In 2015 ontvingen we bij diezelfde actie 
een bedrag van 327 euro. Dank aan alle leden die op ons hebben gestemd. 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur kwam in 2016 vrijwel iedere dinsdagavond bijeen in de heemruimte aan de 
Hortensiastraat om de lopende zaken te bespreken, maar ook om in voorkomende 
gevallen geïnteresseerden verder te helpen met vragen die ze op heemkundegebied 
hadden. Daarnaast was er zeer veel e-mailcontact tussen de bestuursleden.  
 
Na  de algemene jaarvergadering bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
Hein Gartsen (secretaris) 
Frans Cooijmans (penningmeester) 
Robert van Erp (bestuurslid, archief) 
Jan Spit (bestuurslid, bijeenkomsten). 
Er is helaas nog steeds geen nieuwe voorzitter. 
 
 
Nieuwe aanwinsten 
 
Van diverse kanten ontvingen we een aantal zaken die voor onze vereniging zeker 
interessant zijn, o.a. bidprentjes, spullen uit de nalatenschap van Frans van Dommelen en 
bodemvondsten, gedaan door Jan Rietveld. 
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Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgestel 

 

2016 jan 6 Archief Berail verzameld door Pieter Heessels, Schijndel via Nico van Hengstum 

10 delen in 5 ordners. Dhr. Broeders was daar ook mee bezig. 

 

2016 febr.  Ets Marinus de Laat en kartonnen plaat in lijst Heilige Familie 

2016 febr. 19 & maart; Jef, rest collectie van Dhr. F. van Dommelen 

 

2016-02-25 Giften  Agnes van Rooij-van Mil; foto’s en bescheiden. 

2016-02-25 Mw. Van Mook, de Beemden; div. foto’s en kaarten. 

 

2016-03-08 Mona kopieën van foto's van tante Cor...van Mil 

2016-05-26 Bidprentjes, schenking Op die Dunghen en stik André 

 

2016-05-31 (bier) glas met wapen gemeente Sint-Michielsgestel, gekocht in 1963 bij warenhuis van 

Buuren in de Nieuwstraat (later apotheek) en 

ONZE EIGEN ZANGBUNDEL van bekende leutige en andere liedjes van de Katholieke Jonge Arbeider 

K. A. J.-“Pioniers” en andere katholieke jongerenbewegingen te ST. MICHIELSGESTEL ons lid en 

schrijver, Jan Heessels, Vught. (geb. Michielsstraat) 

 

2016-06-03 Laserpen, Piet Donders 

2016-06-07 Jan-Willem van Lieshout met 2013-09-25 samengevoegd 

 

2016-06-14 Jef, via Wim, rest collectie van Dhr. F. van Dommelen 

2016-06-16 Deze bidprentjes kreeg André, hierbij digitaal, staan er op 

 

2016-06-17 Bidprentjes, Griensven, Martien van Via Jan van den Broek 

2016-06-27,15 Bidprentjes,  nwe scans gerrit verwegen Liny van de Wetering 

 

2016-06-27,22 Bidprentjes,  nwe scans gerrit verwegen Jenny van der Poel 

2016-08-10 Bidprentjes Steenbakker Berkelmans Jeanny vdr Schoot-Steenbakkers 

 

2016-09-16 Diversen pastoor As 

2016-11-30 Bidprentjes Martien v Dorenmalen (vanhetGilde) lid; Gerard Gersjes 

 

2016-12-01 Bodemvondsten, Jan Rietveld, doos; StMG, doos; Kleine Ruwenberg. 

(heeft Ruwenberg gegeven en zal geven, wat hij daar vond)  

 

2016-12-21 Hertzberger_Adolf_geb(eindhoven)_13-3-1897_vught_18-11-1950 

Rijbewijzen, enz.;voor wagen Opel cabriolet zwart/grijs N39875 en 

Studebaker, sedan zwart N3781 via Piet Donders 

 

2017-01-04 Mooi Gestel kranten uit 2016, Frans Cooijmans 

2017-01-07 Foto;  op de brug bij St. Michielsgestel. Mevr. Erica Smeets-Klokgieters 
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Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2016. 

Exploitatie rekening 2015  

 Inkomsten    2014   2015   2016 
Rente Bedrijfs Spaar Rekening     63,40      38,39      17,99 

Contributie 2014   1616,61  -   - 

2015       17,50  1651,-    - 

2016   -   -   1695,55 

2017   -   -       30,- 

Donatie en giften     272,50    157,50    157,50 

Subsidie gemeente         Wandelgids en Heertgang) 500,-   - 

Anjerfonds (1/3)     382,43    453,74    600,15 

Hart voor             327,-  

Verkoop Heertgangen         (14,- open) 203,45    649,95    336,43 

Verkoop Herdenk Waardeer Leer     20,-         -   - 

Betalingen lezingen niet leden      66,-       68,90    134,50 

Verkoop Jubileumboekje (openstaand 313,95) 2137,25   962,75    613,15 

Vrijwillige bijdrage Jubileum boekje   326,85        -   - 

Verkoop Wandelgids Beekvliet      759,80    133,72 

Verkoop overtollige boeken       109,-   - 

Verkoop boeken verzameling       635,43  - 

Totaal inkomsten               € 5105,99  € 5986,46       € 4045,99 

 

 Uitgaven 
Kringbijdrage Brab.Heem      45,50      45,50      45,- 

Zaalhuur, koffie, enz.     430,80    445,90    531,- 

Lezingen, activiteiten  (115,- in 2013) 580,-     325,-     525,- 

Drukkosten Heertgang         768,50  1256,10    627,- 

Drukkosten, Jub. boek, Wandelgids    4404,26  (folder 14,-) 1062,40  - 

Printen/Kopiëren Nieuws en Jaarverg.   163,77      73,69    132,73 

Versturen Nieuwsbrief, kerstkaart      16,40      13,05       - 

Versturen Den Heertgang  (+boekje) 193,70    126,85  (+nieuwsbrief) 57,50 

Versturen boeken verzameling        52,90  - 

Bestuursvergaderingen          -         -       10,80 

Attenties en representatie      76,85    (rijker 115,-) 127,-       38,- 

Bank kosten        47,09    117,85      99,45 

Computer, Site        84,64    147,59    119,60 

Archief, Heemruimte, Docu.Centr.          50,-      (huif 1500) 1557,95  1556,45 

Totaal uitgaven             € 6861,51  € 5351,78        € 3742,53 

 

Exploitatie Saldo    € -1755,52             € 634,68  € 303,46
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Saldo overzicht per 31 dec.  2013  2014  2015  2016 

 
Bedrijfs Spaar Rekening  5652,28 3015,68 4554,07 4572,06 

Betaalrekening        457,89   715,77     48,66   529,78 

Contanten Kas          135,30   430,55   211,45     15,80 

Beschikbare middelen           € 6245,47         € 4162,-           € 4814,18         € 5117,64 

 

Balans rekening per 31 december 2013 

 
Beschikbare middelen 2012  6920,63 Te betalen bankkosten (11)      -5,81 

Te ontvangen rente Telerekening (13)     63,40 Vooruit betaalde contributie  -35,--     

Exploitatie Saldo 2013   -790,16 Kapitaal   €     6153,06 

Totalen        6193,87            6193,87 

 

Balans rekening per 31 december 2014 
 

Beschikbare middelen 2013  6245,47 Te betalen bankkosten            -14,41 

Te ontvangen rente Spaar Rek. (14)        38,39 Vooruit betaalde contributie  -35,- 

Exploitatie Saldo 2014            -1755,52 Kapitaal   €     4478,93 

Totalen        4528,34            4528,34 

 

Balans rekening per 31 december 2015 
 

Beschikbare middelen 2014  4162,-  Te betalen bankkosten (15)       -7,71 

Te ontvangen rente Spaarrekening (15)  17,99 Vooruit betaalde contributie – 17,50   

Te ontvangen contributie (15)        17,50  

Exploitatie Saldo 2015    634,68 Kapitaal    €     4806,96 

Totalen        4832,17             4832,17 

 

Balans rekening per 31 december 2016 
 

Beschikbare middelen 2015  4814,18 Te betalen bankkosten (16)      -8,31 

Te ontvangen rente Spaarrekening       8,12 Vooruit betaalde contributie  -30,-   

Exploitatie Saldo 2016    303,46 Kapitaal   €     5087,45 

Totalen        5125,76            5125,76  

 

Het Jubileumboekje kost tot nu toe; 4404,26 - 2137,25 - 326,85 - 962,75 - 613,15 = 364,26 euro. 

 

Er zijn nog 73 – 32 = 41 Jubileumboekjes “Sint-Michielsgestel in oude prentbriefkaarten” (van 

de 400) en 20 gratis met een kaftfoutje, te verkopen voor minimaal á 11.01 = 451,41 euro.  

  

De Wandelgids “Speuren naar sporen van Beekvliet” kost tot nu toe 1048,40 - 759,80 – 133,72 = 

154,88 die bekostigt kunnen worden uit de subsidie van de gemeente (500,-  incl. Heertgang 

Beekvliet).  

 

Er zijn nog 115 – 31 = 84 (van de 350) Wandelgidsen te verkopen voor minimaal 2,96 = 248,64 

euro.  

  

Sint-Michielsgestel, 8 januari 2017   Frans Cooijmans. (penningmeester)   12. 





Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2015. 

Begroting:  

 

Inkomsten:     2014   2015  2016  2017 

 

Rente          50,-      50,-      20,-  10,- 

Contributie          1650,-  1650,-  1600,-  1600,- 

Donatie         50,-      50,-      50,-  50,- 

Hart van Brabant, Rabo (327)        300,-  300,- 

Subsidie / Advies archeologie         -        -        -  - 

Anjerfonds      400,-    400,-    430,-  500,- 

Verkoop Den Heertgang    100,-    100,-    300,-  300,- 

Inkomsten lezingen, niet leden    100,-    100,-    150,-  150,- 

Verkoop Jubileumboekje        -    650,-    500,-  400 

Verkoop Wandelgids         350,-  250,- 

Verkoop boeken over en giften       400,-  140,-  

     -------  -------  -------  ------- 

Totaal inkomsten      2350,-  3000,-  4100,-  3700 

 

 

Uitgaven:  

 

Kringbijdrage Brabants Heem       45,-      45,50     45,50 45,- 

Erfgoed Brabant   25,-  22,50      22,50 - 

Contributie Historische Ver.Brabant       35,-        -        -  - 

Zaalhuur lezingen      400,-    400,-    400,-  400,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje      500,-    500,-    500,-  500,- 

Drukkosten Heertgang           1000,-   782,-  1200,-  1180,- 

Administratie kosten, nieuwsbrieven    500,-    400,-    150,-  200,- 

Bankkosten        40,-      50,-    132,-  125,- 

Website, computer     200,-    150,-    150,-  150,- 

Heemruimte, documentatie centrum     100,-  1500,-  1500,-  1500,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD    100,-        -        -  - 

     --------  -------  --------  -------- 

Totaal uitgaven   2945,-  3850,-  4100,-  4100,- 

 

Interen     -595,-  -850,-  +/- 0,- 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 
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