
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering “De Heerlijkheid Herlaar” 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op  

dinsdagavond 6 Maart 2018 

 

De ledenvergadering is in zaal 4/5 van Ontmoetingscentrum De Huif, 
Hortensiastraat 2.  Aanvang 20.00 uur (De zaal is open om 19.30 u). 

 

Vóór de jaarvergadering hebt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in onze 
Heemruimte, ons documentatiecentrum.  

 

Na de jaarvergadering zal de film “Peerke Donders” getoond worden. 

 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- Agenda algemene ledenvergadering  

 

- Verslag van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2017 

 

- Jaarverslag 2017    

 

- Financieel jaarverslag 2017  

 

- Verslag van de kascommissie   

 

- Begroting 2018   

 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op bovenstaande datum. 

 

Het bestuur van heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”.   
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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 op dinsdagavond 6 maart 2018 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 
 2017 

 

5. Jaarverslag 2017 

 

6. Financieel Jaarverslag 2017 

a. verslag van de penningmeester 

b. verslag van de kascommissie   

c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7. Begroting 2018 

 

8. Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor de contributie in 2018 nog niet te 
 verhogen en te handhaven op €17,50 

 

9. Bestuursverkiezing 

De vacature voor de functie van voorzitter is nog steeds niet ingevuld.  

Aftredend zijn Jan Spit en Frans Cooijmans. Zij stellen zich herkiesbaar. 

 

10. Benoeming Kascommissie 

Nico van Hengstum is aftredend en Ton van Zandbeek zal voor een tweede 
termijn zitting nemen in de kascommissie. De vergadering zal de opvolger van 
Nico benoemen. 

 

11. Anjeractie 

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

 

12. Werkgroepen en nieuwe activiteiten  

 

13. Rondvraag 

14. Sluiting  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 
“De Heerlijkheid Herlaar” op dinsdag 7 maart 2017 in Ontmoetingscentrum “De 
Huif”.  
 
Aanwezig waren: 19 leden + 4 leden van het bestuur 
Afwezig met bericht van verhindering: De dames Bea Strous, Paulien Verwegen en 
Mona van der Sloot en de heren Frans Schellekens, Jan Rietveld, Erik van Boxtel, 
Gerrit Verwegen, Theodoor van den Heuvel, Willem-Jan van Buuren en Gerard 
Gersjes. 
 
 
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 even stil te staan bij het overlijden van 
Henk van Dijk, lid van onze vereniging.  

             
 
3.        Vaststellen van de agenda: 
           De agenda wordt zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld. 
 
 
4a.     Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 maart 

2016: 
Theo Schure vraagt wie het verslag van de vergadering van 1 maart 2016 
heeft opgesteld. Dit verslag werd opgesteld door Jan Spit en hij zal de 
volgende keer, op verzoek van Theo, zijn naam onder het verslag vermelden. 
Vervolgens wordt het verslag zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd  

                
 
4b. Verslag van de commissie: Werk aan de winkel: 

Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten, die deze commissie vormen, geven 
een toelichting op hun pogingen om het bestuur van onze 
heemkundevereniging weer voltallig te krijgen. De aanvankelijke toezegging 
van Annemarie om tot het bestuur toe te treden, kan ze door persoonlijke 
omstandigheden helaas niet waar maken. Annemarie heeft de samenwerking 
met het bestuur wel als zeer prettig ervaren.  
Er is heel veel tijd gestoken in gesprekken met de zittende bestuursleden en 
leden van de diverse werkgroepen om deze klus te klaren, maar helaas is dat 
tot op heden nog niet gelukt. Gelukkig is de vereniging goed blijven draaien 
dankzij de inzet van de zittende bestuurs- en werkgroepleden.         3 



Frans Cooijmans complimenteert Annemarie en Sjef voor al hun 
inspanningen. Ze hebben een goed beeld  geschetst van de wijze waarop 
bestuur en werk- groepen functioneren. In een interessepeiling, opgesteld 
door Annemarie en Sjef, werd gekeken naar de aktiviteiten van bestuurs- en 
werkgroepleden, naar ieders belangstelling voor heemkundige zaken en naar 
werkzaamheden waarbij ondersteuning gewenst is. Tijdens de ledenavond op 
21 november 2016 konden alle werkgroepleden zich voorstellen, vertellen over 
hun aktiviteiten en aangeven waar ze die ondersteuning wensen. In de in 2016 
verschenen nieuwsbrieven is aandacht besteed aan alle aktiviteiten en verder 
is de wens geuit de vereniging sterker te maken door onze aktiviteiten naar 
buiten uit te dragen d.m.v. publicaties in de regiobladen. 
In het eindverslag staan enkele aanbevelingen: Zorg voor een goede 
communicatie tussen de leden van de vereniging en het bestuur, bijvoorbeeld 
door een hogere verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief. Het 
aanvankelijke plan om de nieuwsbrief eens per maand te laten verschijnen is 
evenwel wat te hoog gegrepen, vandaar een nieuwsbrief eens per twee 
maanden met het uitdrukkelijke verzoek aan de leden om aktief een bijdrage 
te leveren, zodat het een blad wordt vóór en dóór leden. Henk van Gestel 
merkt nog op dat hij een papieren versie verkiest boven een digitale versie. 
Verder de aanbeveling een keer per jaar iets te organiseren voor alle leden 
van de vereniging, bijvoorbeeld een uitstapje. 
Henk van Gestel merkt op dat de commissie Werk aan de Winkel was 
bedoeld om te komen tot een voltallig bestuur. Maar wellicht moeten we 
voorlopig accepteren dat het bestuur gewoon niet voltallig is. Dat ons 
probleem niet uniek is blijkt uit de bestuursperikelen die bij diverse andere 
verenigingen spelen, niet iets om je achter te verschuilen, maar het is gewoon 
de realiteit. 
Theo Schure vraagt of de commissie goed heeft gekeken naar de statuten van 
de vereniging waar duidelijk wordt aangegeven hoe een voltallig bestuur eruit 
moet zien. Dat heeft de commissie inderdaad gedaan, maar alle pogingen ten 
spijt is het niet gelukt het bestuur voltallig te maken. Theo vindt dat de 
vereniging de plicht heeft te voldoen aan de eisen uit de statuten. De 
algemene vergadering moet voorzien in vacatures. Theo vindt de opdracht van 
de commissie om tot een voltallig bestuur te komen niet geslaagd. In die 
conclusie kan de commissie zich vinden. Theo besluit, zolang er geen 
voorzitter is, rustend lid te worden. Hij voelt zich op deze wijze niet thuis bij de 
vereniging. Hij laat dit direct schriftelijk aan de huidige bestuursleden weten en 
verlaat de vergadering.  
Henk van Gestel vindt dat Theo formeel gelijk heeft, maar de realiteit is 
anders. Ook Thijs Braam steunt de mening van Theo maar ook hij ziet de 
realiteit. Overigens heeft Theo Schure deze kwestie al zeker 3 jaar aangekaart 
en Thijs Braam vraagt zich af of het zittende bestuur voldoende zijn best heeft 
gedaan om de “bestuurscrisis” op te lossen. Annemarie Bolhaar meldt dat er al 
lange tijd veel moeite is gedaan om het bestuur voltallig te krijgen, maar dat is 
niet gelukt.  
Thijs Braam adviseert bij andere verenigingen met vergelijkbare problemen te 
gaan kijken hoe zij hun bestuursperikelen oplossen. Henk van Gestel herhaalt 
nog maar eens dat de realiteit hier de statuten of het regelement overstijgt.  
4   Ook een fusie met andere verenigingen is bekeken, maar hoe reëel is dat? 



Annie van Zandbeek stelt voor mensen persoonlijk te benaderen. Thijs Braam 
geeft nog als suggestie mee mensen met bestuurlijke ervaring te vragen of zij 
geschikte kandidaten kennen om het bestuur te versterken. Laat hen dan een 
voorstel doen. En zoek ook bij jongere mensen met bestuurlijke ervaring. 
Henk van Gestel complimenteert de huidige bestuurders voor hun inzet de 
vereniging onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk draaiende te 
houden. 

 
 
5.  Jaarverslag 2016: 

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen 
n.a.v. het jaarverslag. 

 
 
6a. Financieel jaarverslag: 

Inkomsten 2016: Nog niet alle exemplaren van publicaties van onze vereniging 
zijn verkocht. Er zijn ook nog boeken te koop uit de nalatenschap van Paul 
Minkels. Annie van Zandbeek stelt voor ook eens te proberen boeken te 
verkopen via Bol.Com. 
Uitgaven 2016: Onze grootste onkostenpost is de huur van onze heemruimte. 
Henk van Gestel is bang dat meerdere uitgaven van Den Heertgang in 2017 
behoorlijk zullen drukken op de begroting van het komende jaar. In 2016 was 
er maar één nummer. 

 
 
6b. Verslag van de kascommissie: 

De kascommissie, gevormd door Henk van Gestel en Nico van Hengstum, 
heeft de kasboeken goed onderzocht en in orde bevonden en stelt voor 
decharge te verlenen.     

 
 
6c.       Decharge bestuur over het gevoerde financiële beleid: 
 Het bestuur wordt, op voorstel van de kascommissie, decharge verleend. 

Dank aan Henk van Gestel en Nico van Hengstum voor hun zorgvuldige 
controle van de boeken.   

  

 
7.         Begroting 2017: 

Het is inmiddels wel duidelijk dat we langzaam beginnen in te teren op ons 
vermogen. Hoe gaat dat er uitzien als we over een tijdje verplicht zullen 
moeten verhuizen naar het gemeentehuis. Het financiële plaatje is op dit 
moment nog volstrekt onduidelijk. De gezamenlijke heemkundeverenigingen 
uit de gemeente hebben al aangegeven dat een niet te dure accommodatie 
een voorwaarde is om een gezond financieel beleid te kunnen voeren. En dat 
kun je niet realiseren door telkens de contributie te verhogen. Ook het idee om 
alle heemkundeverenigingen bij elkaar te stoppen in één accommodatie lijkt 
niet echt reëel. De toekomst is ongewis, maar zal het leren. 
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8.        Vaststelling contributie 2016 : 
De contributie voor 2017 blijft ongewijzigd, dus €17,50. Annemarie Bolhaar 
vindt het wel verstandig te bekijken of een geleidelijke verhoging van de 
contributie in de komende jaren nodig zal zijn om voldoende financiële 
armslag te houden. Een probleem waar onze vereniging mee wordt 
geconfronteerd is dat de aanwas van leden gering is en de gemiddelde leeftijd 
steeds verder stijgt. Het bestuur zal de ontwikkelingen zorgvuldig blijven 
volgen. 

 
 
9.        Bestuursverkiezing: 

Hein Gartsen en Robert van Erp zijn beiden aftredend en ook beiden 
herkiesbaar. Zij worden door de vergadering herkozen voor een nieuwe 
termijn van 4 jaar. Henk van Gestel adviseert het zittende bestuur in ieder 
geval door te gaan op de huidige weg, maar ook te blijven streven naar een 
voltallige bezetting. 

 
 
10.      Benoeming Kascommissie 2016:  

Nico van Hengstum gaat voor een tweede termijn als lid van de kascommissie. 
Hij zal deze commissie gaan vormen samen met Ton van zandbeek. Dank, 
Ton en Nico. 

 
 
11.      Anjeractie: 

Ook dit jaar heeft de collecte voor het Anjerfonds een mooi bedrag 
opgeleverd. Veel dank aan Jan van den Broek, die met nimmer aflatende ijver 
telkens weer op zoek gaat naar collectanten en ervoor zorgt dat onze 
vereniging ieder jaar weer een mooi bedrag in ontvangst kan nemen.    

            In 2017 vindt de collecte plaats in week 21, van 22 tot en met 27 mei.       
             

 
12.      Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten: 
 Binnen onze vereniging willen we er voor zorgen dat alle “schatten” die we 
 hebben goed worden onderzocht en beheerd. Annemarie Bolhaar stelt voor 

dat zoveel mogelijk leden actief meedoen aan dit “schatgraven”. 
             

 
13.      Rondvraag: Er zijn geen vragen of opmerkingen meer blijven liggen, zodat  
           niemand gebruik maakt van de rondvraag.  
             

 
14.      Sluiting: 
            Hein Gartsen sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
  
 Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” 
 Januari 2018 
 Jan Spit           
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
Sint-Michielsgestel 
 

 
Jaarverslag 2017 
 
 
Samenvatting 
 
Het jaar 2017 was geen erg actief jaar van onze vereniging. Het bestuur is zich er 
terdege van bewust dat je met slechts een paar mensen vooral bezig bent de 
lopende zaken af te werken, maar niet echt toekomt aan nieuw beleid. Waar we 
zeker wel mee bezig zijn geweest is de vraag hoe onze toekomstige accommodatie 
eruit zal gaan zien. Het begin 2015 betrokken onderkomen in Ontmoetingscentrum 
“De Huif” is een prima locatie, maar in de loop van 2018 zullen we toch weer moeten 
verhuizen naar de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in het huidige 
gemeentehuis aan het Meanderplein. Welke mogelijkheden zullen we daar hebben 
voor de opslag van alle documenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd? In diverse 
gesprekken met de beleidsmakers op het gemeentehuis is onze zorg dat daarin 
constructief wordt meegedacht nog niet weggenomen. Wat dat betreft is onze nabije 
toekomst nog behoorlijk ongewis.   
Het afgelopen jaar heeft ons ook niet de zo gewenste uitbreiding van het bestuur, 
mét voorzitter, opgeleverd. Ondanks alle inspanningen van Annemarie Bolhaar en 
Sjef van Hulten,  die na de jaarvergadering van 1 maart 2016 besloten het zittende, 
onvolledige bestuur te helpen bij het oplossen van dit probleem, heeft dit nog niet 
geleid tot een concreet resultaat.   
 
Nieuwsbrieven 
 
In 2017 verschenen er 5 nieuwsbrieven, nu in een nieuw jasje gestoken en zeker ook 
met de bedoeling leden van onze vereniging enthousiast te maken hún bijdrage te 
leveren aan een blad vóór en dóór leden. Deze Heem-info verscheen in februari, 
april, juni, september en november. 
De leden die ons hun e-mailadres hebben gegeven kregen in 2017 ruim 36 maal via 
hun mail een bericht van ons over actuele zaken die direct gerelateerd zijn aan onze 
vereniging.  
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Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten 
 
In 2017 werden de volgende bijeenkomsten/lezingen/activiteiten georganiseerd: 
 
Op dinsdag 21 februari 2017 hield Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode een lezing over 
Wilhelmus Bekkers, de charismatische bisschop van ons bisdom die al op zo jonge 
leeftijd overleed. 

Op dinsdag 7 maart 2017 hielden we onze jaarvergadering. 

Op 15 mei ontvingen het gemeentebestuur en Frans Cooijmans en Jan Spit namens 
de heemkundevereniging 5 nog in leven zijnde kinderen van Dominee Hagen op het 
gemeentehuis. Van 8 november 1942 tot 19 april 1943 zat Ds. Hagen als gijzelaar op 
Beekvliet, nadat hij al eerder enkele maanden op het grootseminarie in Haaren 
opgesloten had gezeten. In de wijk ParkHagen is een straat naar hem genoemd. 
Over Ds. Hagen is op de site van onze vereniging meer informatie te vinden onder: 
Publicaties. 

Op zondag 11 juni 2017 gaf onze vereniging acte de presence bij de ontvangst van 
nieuwe inwoners van onze gemeente op het Petrus Dondersplein. Frans Cooijmans 
en Robert van Erp vertegenwoordigden onze vereniging en brachten onze 
activiteiten onder de aandacht van belangstellenden. 

Op zondag 10 september 2017 verzorgden wij, in het kader van Open Monumenten-
dag, de beklimming van de Oude Toren.  

Op dinsdag 28 november 2017 hield Dirk Paagman uit Schijndel een lezing over de 
bevrijding van Sint-Michielsgestel op 23 september 1944. Dat dit onderwerp nog 
steeds erg leeft bleek wel uit de grote opkomst die avond. 

 

Leden 
 
Het ledenaantal op 31 december 2017 bedroeg 97, een kleine stijging ten opzichte 
van  31 december 2016. In 2017 zijn drie leden overleden, twee leden zegden hun 
lidmaatschap op.  
 
Den Heertgang 
 
In 2017 verscheen Den Heertgang 1 keer, een interessante uitgave met o.a. het 
verhaal over de sigarenfabriek aan de Hemelrijkstraat en de geschiedenis van de 
Openbare Lagere School in Sint-Michielsgestel tot 1916 
  
  
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 2017 voor onze vereniging € 829,98 opgebracht, alweer een stijging ten opzichte 
van 2016, toen we 600,15 mochten ontvangen. Klasse!   
Doordat we te laat waren met onze aanmelding heeft onze vereniging in 2017 niet 
kunnen deelnemen aan de actie van de Rabobank. 
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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). 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter!!!!! 
 
 
Nieuwe aanwinsten voor / giften aan heemkundevereniging “De Heerlijkheid 
Herlaar” Sint-Michielsgestel in 2017 
 
Van diverse kanten ontvingen we een aantal zaken die voor onze vereniging zeker 
interessant zijn. 
 
2017-01-04  Mooi Gestel kranten uit 2016, Frans Cooijmans  
 
2017-01-07  Foto;  op de brug bij St. Michielsgestel. Mevr. Erica Smeets-Klokgieters  
 
2017-01-25  Klas schoolfoto VGLO 1957 MET bijschrift Jr22Nr1Mei2016/  

Cootje Becks namen 2017-01-27 Namen foto 1163; Loeb van            
Ravenstein, Coentje van Buuren en Rijbewijzen  

 
2017-02-01  CD 43 Sigarenfabrikant Louis van Dongen, Jef van Veldhoven 
 
2017-02-05  André via Mail transfer bidprentjes GvdL-vK voor StM 
 
2017-02-14  Fotoalbum Fietsclub, van 1972 tot 2006. Willem-Jan van Buuren  

via Jan Spit 
2017-02-14  FvD, doosje S; Bestemmingsplan Buitengebied en  

Herontwikkeling Centrum 
 

2017-02-14  FvD, dozen T & U; Knipselkrant Missiecentra 1 t/m 100 enz. van  
1966 t/m 2001 via Wim van Lankveld 

 
2017-03-06  Bidprentjes Theo Danen Berlikum via Veghel  
 
2017-03-14  Giften; Agnes van Rooij-van Mil; 11 foto’s, 11 bidprentjes 

2016-02-25, 2015-01-23 
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2017-03-28  Gift Willem-Jan van Buuren, Album; Handboogschutterij Wilhelmina 25 

jarig jubil. 8 mei 1949 en opening van het open lucht “Den Doel” achter 
de drie Zwaantjes   
              

2017-04-03  Dank voor de prentjes en kaarten. Berrie Hovenier 
 
2017-04-20  Foto ingelijst 92cm NCB 50 jaar 22-9-1948 Mark Kapteins en naamlijst 

NCB SMG 
 

2017-04-25  Bidprentjes HV Rosmalen totaal 345x 
 
2017-05-02  Giften N. Smulders o.a. Knippenberg 1958 
 
2017-05-15  Fragmenten uit de correspondentie die Dominee Hagen tijdens zijn 

gijzeling op Beekvliet voerde met het thuisfront. Schenking van de 
kinderen van Ds. Hagen tijdens hun bezoek aan het gemeentehuis op 
15 mei 2017 

 
2017-05-26  Klas 1948 4e Michael jongens met Henk Gartsen.  

Namen Fam. Gartsen 
 
2017-06-10  Bidprentjes 54x waarvan 27x dubbel. via Jan en Bets van den Broek,  
  van Greetje van Kampen uit de Populierstraat 
 
2017-06-13  Boek (5,-), De Meierij, Jan Spit  
 
2017-09-06  Bidprentjes en plaatjes. Vincentius Den Bosch; via Wim van Lankveld. 
 
2017-09-25  Gift Mari van Mook en Jan Lurinks door Mw.Vloet-Smits.docx 
 
2017-09-26  Lieshout WJ R.K. Gemengde Zangvereniging St.MG Schinderhannes 
 
2017-09-28  Bidprentjes 356 Fam. Stous-Korsten 276 StMg 112 dubbel ca40 

uitzoeken 
 
2017-09-26  Prent IvD, Robert van Erp 
 
2017-10-03  Bidprentje Groenendaal, Robert van Erp  
 
2017-10-11  Prentje en foto, Peter en Albums ’t Gruupke en RK zangkoor Mieke Vos 
 
2017-11-11  Gift Rikie Postma, Registratie 25 April 1949 bij het bureau  

v. d. Prov. Voedselcomm. V. N.-Br. 
 
2017-12-05  Boerderij Beekvliet, Rita van de Wouw, via Jan Spit K. Illustratie en  

4x Wilhelmina. 
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Financieel Jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2017.  
 

Exploitatie rekening 2017  

 Inkomsten    2015   2016   2017 
Rente Bedrijfs Spaar Rekening     38,39      17,99        8,12 

Contributie 2015   1651,-    -   - 

2016     -   1695,55  - 

2017     -       30,-   1645,35 

2018               12,50 

Donatie en giften     157,50    157,50    141,65 

Subsidie gemeente Wandelgids en Heertgang) 500,-  -   - 

Anjerfonds (1/3)     453,74    600,15    829,98 

Hart voor          327,-      430,- 

Verkoop Heertgangen         649,95    336,43    198,62 

Betalingen lezingen niet leden     68,90    134,50      99,- 

Verkoop Jubileumboekje    962,75    613,15    254,24 

Verkoop Wandelgids Beekvliet   759,80    133,72      75,55 

Verkoop overtollige boeken    109,-   - 

Verkoop boeken verzameling   635,43  -         3,- 

Vernietigde buste Beatrix        1000,- 

Totaal inkomsten               € 5986,46       € 4045,99       € 4698.01

  

 

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

Zaalhuur, koffie, enz.     445,90    531,-     316,50 

Lezingen, activiteiten     325,-     525,-     100,- 

Drukkosten Heertgang      1256,10    627,-     443,08 

Printen/Kopiëren Nieuws en Jaarverg.  73,69    132,73    116,51 

Versturen Nieuwsbrief, kerstkaart     13,05       -       91,50 

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

Versturen boeken verzameling     52,90  -   - 

Bestuursvergaderingen        -       10,80        9,35 

Attenties en representatie    127,-       38,-   - 

Bank kosten      117,85      99,45    102,60 

Computer, Site     147,59    119,60    435,54 

Archief, Heemruimte, Docu.Centr.   1557,95  1556,45  1500,- 

Totaal uitgaven             € 5351,78        € 3742,53             € 3211,28 

 

 

Exploitatie Saldo        € 634,68  € 303,46       € 1486,73 
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Saldo overzicht per 31 dec.  2014  2015  2016  2017 
 

Bedrijfs Spaar Rekening  3015,68 4554,07 4572,06 4580,18 

Betaalrekening       715,77     48,66   529,78 1933,23 

Contanten Kas         430,55   211,45     15,80     91,20 

Beschikbare middelen          € 4162,-           € 4814,18         € 5117,64      € 6604,61 

 

 

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  

 

Balans rekening per 31 december 2017 
 

Beschikbare middelen 2016  5117,64 Te betalen bankkosten (11)     -8,55 

Te ontvangen rente Spaarrekening        0,96 Vooruit betaalde contributie  -12,50     

Exploitatie Saldo 2017  1486,73 Kapitaal   €     6584,28 

Totalen        6605,33            6605,33 

 

 

Er zijn nog 15 Jubileumboekjes “Sint-Michielsgestel in oude prentbriefkaarten” (van de 400 

en 20 gratis met een kaftfoutje), in de verkoop voor minimaal 11.01 per stuk. Te verwachten 

opbrengst 165,15. Er zijn daarna nog 6 Jubileumboekjes over voor ons zelf. 

 

 

Er zijn nog 60 Wandelgidsen die we zouden kunnen verkopen voor minimaal 2,96 = 177,60 
 

 

Sint-Michielsgestel, 16 januari 2018   Frans Cooijmans. (penningmeester)  
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Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2015. 

Begroting:  

 

Inkomsten:     2015  2016  2017  2018 

 

Rente          50,-      20,-  10,-  1,- 

Contributie          1650,-  1600,-  1600,-  1649,- 

Donatie         50,-      50,-  50,-`  100,- 

Subsidie / Advies archeologie         -        -        -  - 

Anjerfonds      400,-    430,-  500,-  600,- 

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

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

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

Verkoop Jubileumboekje    650,-    500,-  400,-   150,- 

Verkoop Wandelgids       350,-  250,-  100,- 

Verkoop boeken over en giften     400,-  140,-   50,- 

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

Totaal inkomsten      3000,-  4100,-  3700  3350 

 

 

Uitgaven:  

 

Kringbijdrage Brabants Heem       45,50     45,50 45,-  46 

Erfgoed Brabant   22,50      22,50 -  - 

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

Lezingen, activiteit, uitstapje      500,-    500,-  500,-  479,- 

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

Administratie kosten, nieuwsbrieven    400,-    150,-  200,-  100,- 

Porto kosten          150,- 

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

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

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

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD        -        -  - 

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

Totaal uitgaven   3850,-  4100,-  4100,-  4150,- 

 

Interen     -850,-  +/- 0,-  -400,-  -800,- 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 
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