
          
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op dinsdag 26 maart 2019 in Ontmoetingscentrum “De Huif”.  

 

 

Aanwezig waren: 27 leden + 4 leden van het bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: De dames Antonet Cooijmans, Mona van der Sloot en 

Bea Strous en de heer Piet Donders. 

 

 

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 een ogenblik stilte om de heer Henk Hilgeman, 

een van de leden van onze vereniging, te gedenken. Henk overleed op 24 juni 2018.            

 

3.        Vaststellen van de agenda: 

           Onder punt 9, Bestuursverkiezing, zal de vergadering haar mening worden 

 gevraagd over de benoeming van ons nieuwe lid, de heer Koos Loose, tot 

 voorzitter van onze vereniging. 

 

4.     Goedkeuring Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 maart 2018: 

 Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

5.  Jaarverslag 2018: 

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

 

6a. Financieel jaarverslag 2018: 

De penningmeester, Frans Cooijmans licht de inkomsten en uitgaven in het financiële 

verslag toe. Het is prettig te constateren dat we een behoorlijk positief kassaldo 

hebben. Wel bestaat er nog onzekerheid over het financiële plaatje na de verhuizing 

van de vereniging van De Huif naar de MFA in de Meander. Ook zijn er nog behoorlijk 

wat zorgen over de opslag van ons archief. De toegezegde ruimte in de Meander is 

minder groot dan ons in eerste instantie was voorgehouden. We zullen zelf ook op 

zoek moeten gaan naar ruimte, en daar zal waarschijnlijk ook een kostenplaatje bij 

horen. 

 

 



 

 

6b. Verslag van de kascommissie: 

De kascommissie, gevormd door Ton van Zandbeek en Ruud van Aart, 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 

Ton van Zandbeek en Ruud van Aart voor hun zorgvuldige controle van de boeken.   

  

7.         Begroting 2019: 

De contributie blijft gehandhaafd op €17,50. Het ‘spaargeld’ van de vereniging  kan 

voor een deel worden gebruikt om een soepele overgang van De Huif naar  De 

Meander te realiseren. 

 

8.        Vaststelling contributie 2019 : 

Zoals al bij punt 7 opgemerkt: het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 

2018 te handhaven op €17,50. 

 

9.        Bestuursverkiezing: 

Koos Loose stelt zich voor aan de vergadering en licht toe waarom hij bereid is  de 

functie van voorzitter op zich te nemen. Een toegenomen interesse voor de 

geschiedenis van de kern Sint-Michielsgestel heeft hem ertoe gebracht lid te worden 

van de heemkundevereniging en hij is bereid daarin ook een sturende  rol op zich te 

nemen. 

 

10.      Benoeming Kascommissie 2019:  

Ton van zandbeek treedt af als lid van de kascommissie. Ruud van Aart zal, samen 

met Jef van Veldhoven, de nieuwe kascommissie gaan vormen.  

 

11.      Anjeractie: 

 De opbrengst van de Anjeractie blijft, dankzij de nimmer aflatende inzet van Jan 

 van den Broek, ieder jaar weer stijgen.             

 In 2019 vindt de collecte plaats in de week van 19 tot en met 25 mei.       

             

12.  Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten:                                            

- Op 23 mei a.s. zal Eric Kolen voor onze heemkundevereniging, de leden van de 

KBO en andere belangstellenden een lezing verzorgen over de Maria- verering in 

Brabant en daarbuiten.   

- Op 23 oktober 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat ons dorp werd bevrijd van   de 

Duitse bezetter. Tussen 23 oktober 2019 en 5 mei 2020  zullen er diverse activiteiten 

worden georganiseerd. Zo zal er op de scholen bijzondere aandacht worden besteed 

aan de Tweede Wereldoorlog. ‘Wheels’ zal zich presenteren met (leger)voertuigen uit 

deze donkere periode en er zal een fietsroute worden samengesteld langs historische 

plaatsen in de verschillende dorpskernen. De heemkundeverenigen en de 

Oranjecomités van de verschillende kernen zullen samen optrekken om deze 



bijzondere herdenking tot iets bijzonders te maken. De Gemeente Sint-Michielsgestel 

stelt een bedrag van €20.000 beschikbaar voor de realisatie van de plannen. 

- Theo Strous stelt voor verhalen van degenen die de Tweede  Wereldoorlog hebben 

meegemaakt of er thuis over hebben horen vertellen op te tekenen en  evt. te 

bundelen, ook dit in het kader van 75 jaar herdenken. Binnen de senioren van 

‘Levenswijs’ zijn zeker mensen te vinden die hiertoe bereid zijn. 

- Op dit moment is er nogal wat commotie over het oorlogsverleden van 

burgemeester Scheltus, die begin veertiger jaren werd vervangen door burge- 

meester Roelofsz. Het NIOD heeft zijn verleden in onderzoek, zodat het nu geen zin 

heeft daarover een standpunt in te nemen, maar de eindconclusie van die instantie af 

te wachten. Anno 2019 kijken we misschien anders naar zaken dan toen, in het 

heetst van de strijd. 

    

13.      Rondvraag:  

 Henk van Gestel complimenteert de samenstellers en bezorgers van Den 

 Heertgang en de Heeminfo. 

 Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer, zodat  niemand verder gebruik 

 maakt van de rondvraag.  

             

14.      Sluiting: 

            Hein Gartsen sluit de vergadering om 20.50 uur en dankt allen voor hun inbreng. 

 Verder wenst hij eenieder een goed heemjaar toe. . 
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