
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering “De Heerlijkheid Herlaar” 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op  

dinsdagavond 26 Maart 2019 

 

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

 

Vóór en na de jaarvergadering bestaat de mogelijkheid nog een keer een kijkje te  

nemen in ons Heemhuis, wellicht één van de laatste keren, want we verwachten  

medio 2019 te verhuizen naar het nieuwe onderkomen in “De Meander”, het nieuwe  

ontmoetingscentrum in het gemeentehuis aan het Meanderplein. 

 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- Agenda algemene ledenvergadering 2019  

 

- Verslag van de algemene ledenvergadering van 6 maart 2018 

 

- Jaarverslag 2018    

 

- Financieel jaarverslag 2018  

 

- Verslag van de kascommissie over het financiële beleid 2018   

 

- Begroting 2019   

 

 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op dinsdag 26 maart 2019 

 

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 op dinsdagavond 26 maart 2019 

1.   Opening 

 

2.   Mededelingen 

 

3.   Vaststellen van de agenda 

 

4.   Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart  2018 

  

5.   Jaarverslag 2018 

 

6.   Financieel Jaarverslag 2018 

a. verslag van de penningmeester 

b. verslag van de kascommissie   

c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7.   Begroting 2019 

 

8.   Vaststellen contributie. Het bestuur stelt voor de contributie ook in 2019 niet te     

      verhogen en te handhaven op €17,50. 

 

9.   Bestuur                 

      Helaas is in de vacature voor de functie van voorzitter nog steeds niet voorzien.            

      Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend, zodat er niemand voor     

      herbenoeming wordt voorgedragen 

 

10. Benoeming Kascommissie                      

      Ton van Zandbeek is aftredend en Ruud van Aart zal voor een tweede  

      termijn zitting nemen in de kascommissie. De vergadering zal de opvolger van  

      Ton van zandbeek benoemen. 

 

11. Anjeractie 2019                   

      De collecte vindt plaats van zondag 19 mei tot en met zaterdag 25 mei 

 

12. Werkgroepen en nieuwe activiteiten  

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting      2. 



 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 
“De Heerlijkheid Herlaar” op dinsdag 6 maart 2018 in Ontmoetingscentrum “De 
Huif”.  
 
 
Aanwezig waren: 20 leden + 4 leden van het bestuur 
Afwezig met bericht van verhindering: De dames Antonet Cooijmans, Agnes van 
Rooij, Mona van der Sloot, Ria van Beek, Bea Strous en de heren Jan Rietveld, 
Willem-Jan van Buuren, Paul Schellekens, Gijs Sterks, Nico van Hengstum, Henk 
van Gestel, Martijn van Meurs, Theodoor van de Heuvel en Bert van Beek. 
 
 
1.        Opening van de vergadering: 

Hein Gartsen opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen 
van harte welkom. 

 
2.        Mededelingen: 

De voorzitter vraagt de vergadering een ogenblik stilte om 3 leden van onze 
vereniging te gedenken, t.w. Elly van Rijckevorsel, Gerrit Braks en Chris 
Geene.  

             
3.        Vaststellen van de agenda: 
           De agenda wordt zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld. 
 
4.     Goedkeuring Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 maart 

2017: 
 Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
5.  Jaarverslag 2017: 

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Er is veel waardering voor de grote 
inspanning van Jan van den Broek om de jaarlijkse Anjeractie wederom tot 
een succes te maken. Applaus en hulde. Verder zijn er geen vragen en/of 
opmerkingen n.a.v. het jaarverslag. 

 
6a. Financieel jaarverslag 2017: 

- Het ledenaantal blijft redelijk stabiel zodat onze inkomsten aan contributie 
ook enigszins gelijk blijven. 

 - Ook dit jaar heeft de Anjeractie weer een mooi bedrag opgeleverd. 
- De Rabobank Clubactie heeft dit jaar niet voor inkomsten gezorgd. We 
waren net te laat met aanmelding voor deze jaarlijkse sponsoractie van de 
Rabobank. 
- Het Jubileumboekje, uitgegeven bij ons 25-jarig bestaan, is uitverkocht. 
 Moeten we nog exemplaren bijdrukken. De vraag is of verkoop van nieuwe  
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 exemplaren  de kosten van bijdrukken kan compenseren. Wordt nader 
 bekeken.                            
 - Frans Cooijmans geeft uitleg bij de post: vernietigde buste van Beatrix. Een 
 ietwat bizar verhaal, maar echt gebeurd. Een houten buste van onze 
voormalige  koningin Beatrix was door Bert van Beek aan ons in bewaring 
gegeven en stond  in het halletje bij de heemruimte in De Huif. Op een 
gegeven moment waren de  buste en de sokkel waar deze op stond 
verdwenen. Later bleek dat de politie  de buste had laten vernietigen “om te 
voorkomen dat deze in vreemde handen  zou vallen”. De sokkel is 
inmiddels weer terecht. Na wat juridisch getouwtrek  heeft de politie erkend 
dat ze wel erg hard van stapel was gelopen en heeft de  verzekering een 
bedrag van 2000 euro toegekend voor het verloren gegane  kunstwerk. Dit 
bedrag is verdeeld tussen het Oudheidkundig museum en onze 
 heemkundevereniging, vandaar deze inkomstenpost. 
- De wandelgidsen van Beekvliet zijn nog niet allemaal verkocht, maar de 
kosten zijn eruit, zodat ieder verkocht exemplaar vanaf nu winst is. 
- Er zijn wel zorgen over onze huurpenningen in het nieuwe onderkomen in het 
 verbouwde gemeentehuis. Er is nog geen enkel zicht op wat ons onderkomen 
 in het nieuwe gemeenschapshuis gaat kosten. Ook een groot punt van zorg is 
 de opslagruimte die we daar toegewezen zullen krijgen. Daarover  bestaat nog 
 steeds geen duidelijkheid. 

  
6b. Verslag van de kascommissie: 

De kascommissie, gevormd door Ton van Zandbeek en Nico van Hengstum, 
heeft de kasboeken goed onderzocht en keurig 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 Ton van Zandbeek en Nico van Hengstum voor hun zorgvuldige 
controle van de boeken.   

  

7.         Begroting 2018: 
 - We verwachten in het jaar 2018 twee Heertgangen uit te geven. Dit drukt wel 
 iets zwaarder op de begroting. 

- Piet Donders meldt dat GEKO uit de hun nog resterende gelden een donatie 
 zal doen aan de heemkundevereniging. Van dit bedrag zal ook de speciale 
 Heertgang over GEKO worden bekostigd. Zie verder onder nummer 12: 
Nieuwe Activiteiten. 
- Er komt ook een Heertgang die speciaal gewijd is aan het 100-jarig bestaan 
 van de toneelvereniging OK. We kijken of de drukkosten voor rekening van 
OK kunnen komen. 

 - Erik van Boxtel merkt op dat de 300 euro Rabobankopbrengst hier niet had 
 mogen staan. 
 
8.        Vaststelling contributie 2018 : 

Er is nog helemaal geen zicht op het financiële plaatje als we eenmaal in het 
 nieuwe gemeenschapshuis zitten. Onze contributie is vergelijkbaar met die  
van de heemkundeverenigingen in de andere kernen van Sint-Michielsgestel.  
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 Voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2018 te handhaven op 
 €17,50. 
 
9.        Bestuursverkiezing: 

 Frans Cooijmans en Jan Spit worden beiden herkozen als leden van het 
 bestuur. 
 
10.      Benoeming Kascommissie 2016:  

Nico van Hengstum treedt af als lid van de kascommissie. Ruud van Aart 
neemt zijn taak over. Hij zal deze commissie gaan vormen samen met Ton 
van Zandbeek.  

 
11.      Anjeractie: 

Ook dit jaar heeft de collecte voor het Anjerfonds een mooi bedrag 
opgeleverd. Dank aan Jan van den Broek, die telkens weer op zoek gaat naar 
collectanten en er voor zorgt dat onze vereniging ieder jaar weer een mooi 
bedrag in ontvangst kan nemen, in 2017 zelfs de hoogste opbrengst ooit.    

            In 2018 vindt de collecte plaats in de week van 27 mei tot en met 2 juni.       
             

12.  Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten:                                           
- De huidige werkgroepen, zoals archeologie, genealogie, historie en topo- 
niemen (voor volledig  overzicht zie onze site www.deheerlijkheidherlaar.nl) 
zijn nog steeds actief bezig. Als er ideeën zijn voor nieuwe onderwerpen, 
meldt dit dan bij het bestuur.                  - 
Verder worden de lezingen voor het komend seizoen aangekondigd, is er 
informatie over Open Monumentendag in september en wordt gemeld dat Bert 
van Beek ons een excursie aanbiedt in het museum Romeins Halder.           
- Op 23 oktober 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat ons dorp werd bevrijd   
de Duitse bezetter. We zullen hier zeker uitgebreid aandacht aan gaan 
besteden. Gemeld wordt alvast dat er in Gemonde, in de Lariestraat, een 
interessant museum is met oude legervoertuigen en ander oorlogstuig. Het 
museum is open op afspraak. Annie van Zandbeek stelt voor hier een 
ledenaktiviteit van te maken in de vorm van een bezoek aldaar, bijv. op 23 
oktober 2018.                                     
- Op maandag 19 maart 2018 wordt er een nieuwe Heertgang  gepresenteerd, 
een speciale uitgave, gewijd aan GEKO. Dit zal gebeuren in de voetbalkantine 
van V.V. Gestel aan de Esscheweg. Alle leden van onze  vereniging zijn 
hierbij van harte uitgenodigd.  

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

14.      Sluiting: 
            Hein Gartsen sluit de vergadering om 20.50 uur. 
  
  
 Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” 
 Februari 2019 
 Jan Spit     5. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
Sint-Michielsgestel 
 

Jaarverslag 2018 
 
Samenvatting 
 
Het jaar 2018 stond, naast alle activiteiten die door onze vereniging werden 
georganiseerd, voor een aanzienlijk deel in het teken van onze aanstaande 
verhuizing van De Huif naar de nieuwe Multifunctionele Accommodatie aan het 
Meanderplein. Maar van de geplande verhuizing in 2018 is het, zoals we al enigszins 
verwacht hadden, niet gekomen. Dat wordt pas 2019. Er zijn het afgelopen jaar wel 
enkele gesprekken nodig geweest om degenen die de overgang naar de nieuw MFA 
begeleiden ervan te overtuigen dat ze de heemkundevereniging toch wel serieus 
moeten nemen. Het zag er aanvankelijk naar uit dat we als heemkundevereniging 
wel mee mochten verhuizen naar de MFA, maar voor ons waardevolle archief, 
zorgvuldig bijeengebracht en beheerd in de afgelopen decennia, was geen ruimte in 
het nieuwe onderkomen aan het Meanderplein. Gelukkig heeft men inmiddels 
ingezien dat je zo’n archief niet zo maar ergens in een hoekje kunt dumpen en wordt 
er gezocht naar een goede en voor iedereen acceptabele invulling voor het 
onderbrengen van ons archief.    
We kregen in 2018 ook te maken met de Privacy-wetgeving, die op 25 mei in werking 
trad. Via de Heem-info en onze site hebben we onze leden op de hoogte gebracht 
van de stappen die we ondernemen om de privacy van de aan ons toevertrouwde 
gegevens optimaal te beschermen.   
Het afgelopen jaar heeft ons nog steeds niet de zo gewenste uitbreiding van het 
bestuur, mét voorzitter, opgeleverd. Alle inspanningen, in gang gezet door  
Annemarie Bolhaar en Sjef van Hulten in 2016, hebben helaas nog niet geleid tot 
een concreet resultaat.   
 
Nieuwsbrieven 
 
In 2018 verschenen er 5 nieuwsbrieven, goed gevuld met allerlei interessante 
wetenswaardigheden over actuele gebeurtenissen in onze gemeente, maar ook met 
heemkundige verhalen uit een wat verder verleden. Verder aankondigingen van 
komende lezingen en andere activiteiten, georganiseerd door onze vereniging. Deze 
Heem-info verscheen in januari, maart, juni, augustus en november 2018. 
De leden die ons hun e-mailadres hebben gegeven kregen in 2018 34 maal via hun 
mail een bericht van ons over actuele zaken die direct gerelateerd zijn aan onze 
vereniging.      6. 



Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten 
 
In 2018 werden de volgende bijeenkomsten / lezingen / activiteiten georganiseerd: 
 
Op dinsdag 27 maart 2018 hield Ruud van Nooijen uit Boxtel een lezing over de 
aanleg van de Steenweg van Den Bosch naar Eindhoven (de huidige A2) en vandaar 
verder naar Luik, een mooi verhaal met veel beeldmateriaal. 

Op dinsdag 6 maart 2018 hielden we onze jaarvergadering. 

Op dinsdag 24 april was Arnoud-Jan van Bijsterveld bij ons op bezoek met een 
interessant verhaal over het intellectuele en zedelijke peil van pastoors in Noord-
Brabant in de periode 1400 – 1570. Van Bijsterveld heeft deze lezing gebaseerd op 
een eerder door hem uitgevoerd promotie-onderzoek.   

In de periode van zondag 27 mei tot zaterdag 2 juni 2018 waren verschillende leden 
van onze vereniging op pad voor de 73e Anjeractie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 

Op zaterdag 30 juni brachten belangstellenden een bezoek aan het Museum 
“Romeins Halder” op Haanwijk. 

Op zondag 8 juli 2018 gaf onze vereniging acte de présence bij het Dorpsevenement 
“Rondom de Pomp”. Frans Cooijmans, Robert van Erp en Jan Spit  vertegenwoordig- 
den onze vereniging en brachten onze activiteiten, in woord en beeld, onder de aan- 
dacht van belangstellenden, met een bijzondere fototentoonstelling op het Petrus 
Dondersplein en met een presentatie voor nieuwe inwoners van onze gemeente bij 
“De Rijker”, Torenstraat 4. 

In september organiseerden wij een aantal activiteiten rondom een gewone, 
bijzondere Gestelnaar, Peerke Donders. Van dinsdag 4 september tot en met vrijdag 
21 september was er een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, 
waar het leven en werk van Peerke Donders werd verbeeld op 8 banners. Op 
dinsdag 11 september hield Paul Spapens een lezing over Peerke Donders. Het 
bezoek aan het Peerke Donderspark in Tilburg op zaterdag 15 september ging, door 
gebrek aan belangstelling, helaas niet door. 

Op zondag 9 september 2018 verzorgden wij, in het kader van Open Monumenten-
dag, 2 activiteiten: bezichtiging van de Michaelkerk met een fraaie fototentoonstelling 
in de sacristie, maar ook een bezoek aan de ruimte onder de kerk, waar zich nog een 
oude schuilruimte uit WO II bevindt. Verder was het ook nu weer mogelijk ons dorp te 
bekijken vanaf de Oude Toren. Voor beide activiteiten was veel belangstelling   

Op zondag 30 september was onze vereniging aanwezig op het Campanulaplein bij 
de Wijkdag Theereheide en Halder. Frans Cooijmans en Robert van Erp 
vertegenwoordigden onze vereniging. 

Op dinsdag 9 oktober 2018 hield Paul Glaser een boeiende en aangrijpende lezing 
over zijn tante, Roosje Glaser, die op miraculeuze wijze 6 concentratiekampen in WO 
II wist te overleven. Deze lezing onder de titel “Dansen met de Vijand” mocht zich 
verheugen in een grote belangstelling. 
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Leden 
 
Het ledenaantal op 31 december 2018 bedroeg 104, een kleine stijging ten opzichte 
van  31 december 2017.                          
In 2018 is 1 lid overleden, de heer Henk Hilgeman. Twee leden zegden hun 
lidmaatschap op.  
 
Den Heertgang 
 
In 2018 verscheen Den Heertgang 2 keer. Op dinsdag 19 maart werd in de voetbal- 
kantine van V.V. Gestel het eerste exemplaar van een speciale uitgave over de 
inmiddels ter ziele gegane korfbalclub GEKO aangeboden aan Jeanine Roozen, 
dochter van een van de oprichters van GEKO. Het tweede nummer van 2018 
verscheen in november en bevatte wederom interessante artikelen. Eén artikel was 
een vervolg op het verhaal over de geschiedenis van de openbare lagere school in 
Sint-Michielsgestel. Verder een prachtig verhaal over de Theereheide en Halder, 
waarvoor dankbaar gebruik kon worden gemaakt van de herinneringen, die Adriaan 
van Erp, de vader van Robert, aan deze locaties heeft. Weer twee schitterende 
uitgaven van ons heemblad. Veel dank aan degenen die zich weer vol inzet en ijver 
hebben ingezet voor het tot stand komen van deze twee nummers van Den 
Heertgang.    
  
  
Anjerfonds/Rabobank-actie “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 2018 voor onze vereniging € 930,15 opgebracht, alweer een stijging ten opzichte 
van 2017, toen we 829,97 mochten ontvangen. Klasse!   
De “Rabobank Clubkas Campagne” heeft in 2018 €  389,37 opgebracht. 
 
 
Bestuur 
 
Het bestuur kwam in 2018 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). 
Helaas, we hebben nog steeds geen nieuwe voorzitter. We blijven zoeken.  
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Nieuwe aanwinsten voor / giften aan heemkundevereniging “De Heerlijkheid 
Herlaar” Sint-Michielsgestel in 2018 

Van diverse kanten ontvingen we een aantal zaken die voor onze vereniging zeker 
interessant zijn. 

2018-01-09    Heemkunde Schijndel 764 bidprentjes, waarvan 519 op site is 245.    
   Ruil 82 bidprentjes Willie de Greef-van Zandbeek 

2018-02-23    Gift foto's; Tiny Immens-v.Grinsven 

2018-03-02    2 Boeken; Gijzelaars Beekvliet en Haaren, Jeanne Berkelmans- 
   Willekens. 

2018-04-12    Oude kranten, niet StMg. Coby van Wanrooy 

2018-04-17    4 Zeer oude prentbriefkaarten en Bidprentjes, heemkunde kring  
    Veghele 

2018-04-18     Missaals, Berry Hovenier-Cooijmans                                
      Romeins Missaal, Petra Dobbelsteen, Dorpstr A 38, Heeswijk (geh. 
    Adriaan Cooijmans)                            
    Het Volksmisboek en Vesperale, A.G. Cooijmans, A149, StM 
              De Heiliging van het Gezin, 1943, (huwelijksboekje) Adrianus         
    Gerardus, vader; Johannes, moeder, Christina Schouten, doopsel; 
    Alberta, Adriana, Johannes 

2018-05-15     Scan (kopie) foto, 50x v. Hamond-v. Griensven. Mieke van Gerven en 
    Tonnie Blummel is mijn partner. 

2018-05-18     MailFoto van Schilderij Beekvlietstraat 2, Fam Merkx via; Jan van den 
    Broek 

2018-05-31     Schenking Albums, foto’s en div. Yvonne Rasing-Vossen, dochter Ida 
              vd Westelaken, dochter Brouwer Hubert vd W 

2018-06-07     Giften HVBM Middelrode (7 stuks, zie bestand) 

2018-06-07     Gift De Plaats Berlicum. 2 bladen Fokvereniging 

2018-06-12     Archief GEKO 

2018-06-19     Jan-Willem van Lieshout; kopie stick 

2018-07-06     Nog wat van Yvonne Rasing-Vossen, dochter Ida vd Westelaken,  
    dochter Brouwer Hubert vd W 
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2018-07-12     2 Digitale foto’s; Gouden huwelijk 1933 A. vdr Heijden (1861)-A  
              Raaij(y)makers (1864) 

2018-08-14    Digitale foto’s en boekjes Peerke Donders. Boekje Pelikaan, 4x     
              Michael, zilver priesterfeest Fasol. Nel van Doorn- van de Langenberg 

2018-08-30     Berry Hovenier-Cooijmans; Foto Kerkdienst en prentje Burgers 25jr. 
              priester. 

2018-10-01     Collectie bouwtekeningen ontwerpen studies GHF Valk 

2018-10-02     Album 50 jaar bevrijding 26-10-1994, foto’s C. v.d. Broek via receptie 
              gem. StMg. 

2018-10-02     Foto’s waar Glider in 1944 is neergestort. 

2018-10-02     Noord-Ierse kinderen, 1985-2006, Thijs en Ine Braam 

2018-10-03     Nelly van Dommelen-Derks via Wim; Bidprentjes ;        
    Beschrijving Rijksmonumenten 07 tm41enaanvullingen;                  
             4x De Brug 24 mei 2006 Wie is wie, wie kent ze;                       
    Jaargang 1 22 maart 1992 Stichting van der Westelaken 

2018-10-15     Film gift Kees Kempenaar Koempoelan Heijendaal ‘49 

2018-11-01     De Plaats Bericum 9 bidprentjes waarvan 3 dubbel 

2018-11-01     HVBM Middelrode 97 bidprentjes waarvan 31 dubbel 

2018-11-13     Robert van Erp bidprentjes 73 waarvan 39 dubbel 

2018-11-26     19 Bidprentjes en 12 al op de site, enz.; Nel van Doorn-van de  
     Langenberg 

2018-11-29     Gift Ellen van Giersbergen erven Agnes van Rooy 22 foto’s niet-ook 
    StMg Installatie Bluijssen Bidprentjes StMg erven Agnes van Rooy 
    106 bidprentjes, waarvan 79 op site. Herinnering prentjes 19 niet StMg 
    waarvan 4 koningshuis 9 geestelijken 6 prentjes Personen niet-ook 
    StMg 17 foto’s waarvan 5 foto’s met personen en/of StMg 7 gebouwen 
    bv Boxtel ’s-Hert 5 div. Brabant 8 briefkaarten StMg 59 bidprentjes 
    niet StMg  

2018-12-31     https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/bidprentjes/  Op 31 december 
    2018 stonden er 4512 bidprentjes op onze site  
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Financieel Jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2018.  
 

Exploitatie rekening 2018  

 

 Inkomsten    2016   2017   2018 
Rente Bedrijfs Spaar Rekening over201517,99 over2016 8,12 over2017 0,96 over18 0,46 

Contributie 2016   1695,55  -   - 

2017         30,-   1645,35  - 

2018            12,50  1670,80 

Donatie en giften     157,50    141,65    133,75 

Stichting van der Linden  -   -   1500,- 

Anjerfonds (1/3)       600,15    829,98    930,15 

Hart voor Rabo Clubkas    327,-      430,-     389,37 

Verkoop Heertgangen         336,43    198,62  1368,- 

Betalingen lezingen niet leden   134,50      99,-     101,- 

Verkoop Jubileumboekje    613,15    254,24    142,12 

Verkoop Wandelgids Beekvliet   133,72      75,55      46,60 

Verkoop boeken Spooren  -   -         5,-  

Verkoop boeken verzameling -         3,-   - 

Vernietigde buste Beatrix     1000,-   - 

Totaal inkomsten                   € 4045,99           € 4698,01        € 6287,25 

 

 

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

Zaalhuur, koffie, enz.     531,-     316,50    528,10 

Lezingen, activiteiten     525,-     100,-     606,- 

Drukkosten Heertgang        627,-     443,08  1349,38 

Printen/Kopiëren Nieuws en Jaarverg 132,73    116,51    224,21 

Versturen Nieuwsbrief, kerstkaart -       91,50    156,- 

Versturen Den Heertgang      57,50      50,70      49,80 

Bestuursvergaderingen      10,80        9,35        8,70 

Attenties en representatie      38,-   -   - 

Bank kosten        99,45    102,60 `   103,16 

Computer, Site     119,60    435,54      90,75 

Archief, Heemruimte, Docu.Centr.   1556,45  1500,-   1542,- 

Totaal uitgaven                  € 3742,53             € 3211,28       € 4703,60 

 

 

Exploitatie Saldo    € 303,46       € 1486,73        €1583,65 
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Saldo overzicht per 31 dec.   

2015  2016  2017  2018 
Bedrijfs Spaar Rekening  4554,07 4572,06 4580,18 4581,14 

Betaalrekening         48,66   529,78 1933,23 4240,15 

Contanten Kas         211,45     15,80     91,20     22,10 

Beschikbare middelen  € 4814,18         € 5117,64      € 6604,61 € 8843,39 

 
 

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 
 

Balans rekening per 31 december 2018 

 

Beschikbare middelen 2017  6604,61 Te betalen bankkosten            -8,60 

Exploitatie Saldo 2018            1583,65 Vooruit betaalde contributie -52,50 

Waarin te ontvangen rente Spaar Rekening  Kapitaal   €     8127,16 

Totalen        8188,26            8188,26 

 

Er zijn nog 3 Jubileumboekjes “Sint-Michielsgestel in oude prentbriefkaarten” (van de 400 en 

20 gratis met een kaftfoutje), over voor ons archief. 

 

 

Er zijn nog 34 Wandelgidsen die we zouden kunnen verkopen voor minimaal 2,96 = €100,64 

 
 

Sint-Michielsgestel, 14 februari 2019   Frans Cooijmans. (penningmeester)  

 

12.    



      

     Sint-Michielsgestel 28-01-2019. 

 

 

 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE. 

 

De benoeming van de leden van de kascommissie is tot stand gekomen overeenkomstig de 

statuten en het huishoudelijk reglement van de heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" 

 

De kascommissie heeft de staat van inkomsten en uitgaven, de balans en het overzicht van de 

geldmiddelen  van het “Financieel Jaarverslag  2018” onderzocht en in orde bevonden. 

 

Het saldo van de geldmiddelen per 31 december 2018 is: €  8843,39 

 

  Kapitaal  €     8127,16  

 

De kascommissie is van mening dat het hiervoor genoemde “Financieel Jaarverslag 2018”, dus 

de staat van inkomsten en uitgaven en de balansrekening mag dienen tot decharge van het 

bestuur door de ledenvergadering voor het gevoerde beleid. 

 

De kascommissie 2018  

Controle 14-02-2019     handtekening: 26-03-2019 

 

 

Dhr. Ton van Zandbeek 

 

073-551 33 30 

 

Dhr. Ruud van Aart 

 

Sluiskenshoeven 11  

5244 GM Rosmalen  

073-521 57 86 

 

 

Dhr. F.C. Cooijmans, penningmeester.  .                          

 

073-551 43 59            
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Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2018. 

Begroting:  

 

Inkomsten:     2016  2017  2018  2019 

 

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

Contributie          1600,-  1600,-  1649,-  1669,- 

Donatie         50,-      50,-    100,-    130,- 

Subsidie / Advies archeologie         -        -       -        - 

Anjerfonds      430,-    500,-    600,-    700,- 

Hart van Brabant, Rabo (327)    300,-    300,-    300,-    350,- 

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

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

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

Verkoop Wandelgids     350,-    250,-    100,-      50,- 

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

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

Totaal inkomsten      4100,-  3700,-  3350,-  3350,- 

 

 

Uitgaven:  

 

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

Erfgoed Brabant       22,50      -  -       - 

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

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

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

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

Porto kosten          150,-    200,- 

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

Website, computer     150,-    150,-    150,-    130,- 

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

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD        -  - 

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

Totaal uitgaven   4100,-  4100,-  4150,-  4250,- 

 

Interen     +/- 0,-  -400,-  -800,-  -900,- 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 
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