
"De Heerlijkheid Herlaar" 
Verslag van de 17e jaarvergadering gehouden op 22 mei 2006. 
Aanwezig waren 21 leden. 
Afwezig met kennisgeving 3 leden. 
 
1. Opening van de vergadering. 
 Om 19.36 uur opent de voorzitter de vergadering. 

- In zijn opening herdenkt de voorzitter de in 2005 overleden donatrice van  
onze vereniging mvr.A.Vink. 
- Hij memoreert ook dat de echtgenote van ons lid dhr J.de Laet in 2005 is 
overleden. Hij wenst de nabestaanden veel sterkte. 

 - Een opvolger voor Martien van Griensven is jammer genoeg nog niet   gevonden 
derhalve blijft Martien zijn functie nog waarnemen. 
 
2. Mededelingen. 
 Drie leden hebben bericht van verhindering gezonden. 
 
3. Vaststelling van de agenda. 
 De vergadering gaat accoord. 
 
4. Goedkeuring van het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2005. 
 De vergadering keurt het verslag goed. 
 
5. Jaarverslag van de secretaris. Ook hiermee gaat de vergadering accoord. 
 
6. a. Financiëel verslag over de periode 1 januari 2005 t/m 31 december 2005. 
      
 b. Verslag van de kascommissie. 
 

 Op beide verslagen heeft de vergadering geen bemerkingen deze worden onder  
  dankzegging accoord bevonden waardoor het bestuur decharge wordt verleend. 

 
7. Begroting  2006. 

 Omdat er in 2006 qua omzet niet veel zal veranderen is de begroting voor 2005  
  overgenomen voor 2006. De vergadering gaat hiermee accoord. 

 
8. Bestuursverkiezing. 
 De voorzitter wijst op hetgeen in de agenda van de vergadering is vermeld, t.w.: 
 - Nico van Hengstum is in februari om gezondheidsredenen afgetreden als bestuurslid; 

- Op verzoek van het bestuur heeft dhr.Theo Strous  het functioneren van het  
bestuur doorgelicht. Het keurig verzorgde verslag was bij de uitnodiging voor de jaarvergadering 
gevoegd. 

 - het onderzoek heeft ertoe geleid dat het zittende bestuur heeft besloten 
 collectief hun mandaat ter beschikking te stellen. 
  
 Reacties hierop; 
 - Frans van Dommelen vraagt of er bij de aanwezigen belangstellenden zijn  
 voor een bestuursfunctie.Hierop volgt een stevige discussie. 
 - Frans Cooijmans deelt mee dat hij wel namen heeft van personen die zich 

 mogelijk willen inzetten.Tevens stelt hij voor om met de mensen aan tafel te gaan  
  zitten om middels een goed gesprek tot een oplossing te komen. 

- dhr.Van Beek stelt dat de heemkunde moet doorgaan al is het door enkelen. De  
anderen doen dan het veldwerk. 

 - Theo Schure vindt dat het begrip Heemkunde wat "stoffig" is geworden. 
 Heemkunde is beheer van het erfgoed waartoe ook folklore behoort. 
 Er moet een instroom komen van pittige onderwerpen die ook anderen   
 stimuleren. 



 Wij zijn eigenlijk te oud voor een bestuur.De jeugd moet de kans krijgen. 
 Een opmerking uit de vergadering er is vrijwel geen jeugd. 
 
 Na nog wat over en weer gepraat wordt het volgende afgesproken; 

- de groep personen die zich willen inzetten gaan zonder aanwezigheid van  
bestuursleden "brainstormen" om te komen tot het samenstellen van een nieuw bestuur. 
- Tevens stellen zij ook vast wat de taken zijn van het nieuwe bestuur. 

 - dhr.Van Beek stelt voor om ook te onderzoeken of het mogelijk is te komen  
 tot één bestuur voor alle heemkundeverenigingen in Sint-Michielsgestel. 
 - Frans Cooijmans zal als coördinator optreden voor de genoemde  
 groep van wijze mannen.Hij zal echter de bijeenkomsten niet bezoeken. 
 
 De voorzitter dankt degenen die zich gaan inzetten voor een nieuw bestuur 
 en wenst hen veel succes. 
 
9. Benoeming kascommissie. 
 De zittende leden zijn; 
 Dhr. Mark Kaptijns,tevens aftredend en dhr. Paul Minkels. 
 Tijdens de vergadering wordt dhr. Van Veldhoven als nieuw commissielid   
 aangesteld. 
 
10. Vaststelling contributie voor het jaar 2007. 
 De vergadering gaat accoord met de voorgestelde contributie. 
 Deze wordt gehandhaafd zoals die was vastgesteld voor 2006. 
 
11. Activiteiten. 
 Uit de vergadering komt geen voorstel. 
 Mogelijk is of komt er een actueel onderwerp dat kan worden bezocht of  
 waarover een lezing kan worden gehouden. 
 
12. Rondvraag. 
 Mvr.M.S.van de Westelaken vraagt naar de uitslag van de enquette. 
 Hierop moest het bestuur het antwoord schuldig blijven. 
 
 Dhr.Theo van de Wetering vraagt hoe wij eenheid kunnen krijgen tussen 
 "Oud Gestelnaren" en "import". 
 Ook hierop blijft het bestuur het antwoord schuldig. 
 
13. Sluiting. 
 Nadat uit de vergadering geen vragen meer worden gesteld  dankt de   
 voorzitter de aanwezigen voor hun inzet waardoor het een vruchtbare   
 vergadering is geworden.Om 21.10 uur wordt de vergadering gesloten. 
 
14. Pauze. 
 Na de pauze wordt onder het nuttigen van een drankje een film vertoond  
 over de opening van de Van der Leebrug en de sloop van de Ruwenberg. 
 Waarna allen rustig huiswaarts keren. 
  
 
 Nagekomen mededeling; 
 De collecte voor het Prins Bernhardcultuurfonds heeft voor onze 
 vereniging het bedrag van  256,86 euro opgebracht. 
 Hartelijk dank aan de collectanten. 


