




JAARVERSLAG 2006  heemkundevereniging “DE HEERLIJKHEID HERLAAR”  

 

Het begin van het jaar heeft het bestuur bestaande uit Frans van Dommelen (voorz.), Martien van 

Griensven (sec.), Theo van de Wetering (bestuurslid) en Frans Cooijmans (verv.penningmeester) 

een vijftal keer intensief vergaderd. De beoogde verjonging en uitbreiding van het bestuur kwam 

niet van de grond. Dit alles resulteerde in een bijeenkomst onder leiding van Theo Strous, de 

echtgenoot van een van onze leden. Hij is gespecialiseerd in dit soort problemen en zoals in zijn 

verslag te lezen, concluderen we dat we als bestuur, collectief ons mandaat ter beschikking 

stellen aan de leden.  

 

In de Algemene Ledenvergadering in mei wordt dit gedaan en er wordt besloten een 

adviescommissie in te stellen, waarvoor zich 7 leden melden. Deze commissie zal trachten “De 

Nieuw Koers”, zoals ze zich noemen, uit te stippelen, om te komen tot een nieuw verjongt 

bestuur, met frisse ideeen. De eerste keer dat de commissie samenkomt, is dat goed geinformeerd 

en met een goed voorbereid gedegen plan, wat uiteindelijk niet besproken wordt. De meningen 

verschillen hier en daar behoorlijk en de commissie heeft nog een bijeenkomst nodig om tot het 

besluit te komen een avond te organiseren voor en door leden. Deze werd 9 november gehouden, 

met de nodige publiciteit en blijkt een schot in de roos. Een groot aantal van onze leden hebben 

een tipje van de sluier opgelicht over hun passie, heemkunde. Zo moeten we verder, stelt de 

commissie vast, tijdens hun derde bijeenkomst. De leden kansen geven, heemkunde, te beleven 

en uit te dragen.  

 

Het bestuur is met enige regelmaat op de hoogte gehouden door de commissie “De Nieuwe 

Koers” en heeft zich verder bezig gehouden met de lopende zaken. De Nieuwsbrief is 

uitgekomen in maart, juni en september. Onze periodiek “De Heertgang” is dit jaar een maal 

uitgekomen, met daarin bijdragen van twee van onze leden over Beekvliet en de puzzel van de 

oudste geschiedenis van Sint-Michielsgestel. Dan is er door enkele leden begonnen met het 

plaatsen van oude foto’s in De Brug. Er waren twee bijeenkomsten, waaronder een lezing over 

Hendrik Verhees en de bovengenoemde bijeenkomst op 9 november, waar ook pasfoto’s te zien 

waren van Gestelse mensen uit rond 1960. De namen moeten nog verzameld en vergeleken 

worden. Met een paar leden zijn we begonnen met een website. Deze is inmiddels in bewerking 

en te bekijken op www.deheerlijkheidherlaar.nl  De groep “Historie en Toponiemen” heeft 

inmiddels zijn 25e bijeenkomst gehad, waarvan 8 dit jaar. Ze hebben een zeer groot aantal 

vermeldingen van Veldnamen verzameld in een computerbestand. Daarnaast is er een gigantisch 

bestand met personen die in Sint-Michielsgestel woonden c.q. werkten. Onze computeroloog 

Nico van Hengstum beheert dit alles. Vanuit deze groep ontstaan ook artikelen voor “De 

Heertgang”. Jef van Veldhoven heeft er al enkele aangeleverd. We hebben gereageerd op 

oproepen om b.v. “De Stokhoek”aan te bevelen bij de gemeente als “Dorpsgezicht”.  

 

De Anjeractie, in mei, is weer goed verlopen. De opbrengst van 257 euro, is elk jaar weer een 

welkome aanvulling voor de kas. Van de Rabobank hebben we een bedrag ontvangen van 500 

euro, zoals alle vijf heemkundeverenigingen in de gemeente. Jan Steenbergen de voorzitter van 

Gemonde, deed de voordracht in de vergadering van de bank, om dit bedrag binnen te slepen.  

Er zijn verschillende Brabants Heem en Regio bijeenkomsten bijgewoond, zoals ook 

bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd waren. We waren bij de viering van onze 25 

jarige Bibliotheek.  

 

Al met al toch nog een roerig jaar, als het zo achter elkaar staat. 

 

Groeten, Frans Cooijmans. 

http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/


Heemkundevereniging,      “De Heerlijkheid Herlaar”      Sint-Michielsgestel. 
Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2006. 

     2005    2006 

Rendementsrekening 31 december                  4665,13            4774,75 

Rente te ontvangen        (1-1-06) 109,62       (1-1-07) 115,74 

           4774,75        4890,49 

Betaalrekening 31 december  1031,58     1610,33 

Contanten Kas 31 december      47,38       34,45 

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

           1078,96        1644,78 

Contributie  2007          -        60,- 

  2006          -      975,- 

  2003 / 2004 / 2005   922,66       57,66 

Donatie en giften       35,-      515,- 

Subsidie gemeente     620,-      630,- 

Anjerfonds (1/3)     245,67     256,86 

Koffie lezingen       25,80          - 

Verkoop Heertgang      240,-      104,20 

Advertentie Heertgang          -      100,- 

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

Totaal inkomsten   2089,13          2698,72  

 

Kamer van Koophandel      24,18       21,63 

Kringbijdrage Brabants Heem      45,50       45,50 

Cont.Historische Ver.Brabant      22,50       22,50 

Zaalhuur, koffie, enz.     259,45     540,50 

Lezingen, kosten     148,95       25,- 

Drukkosten Heertgang     534,78     369,17 

Kosten secretariaat     120,86     201,61 

Bank kosten        17,46       30,91 

Kosten Heemruimte          -        45,50 

Computer, Site      101,09     392,02 

Boeken, Foto’s, DVD’s, CD’s      64,90          - 

Uitstapje Gilde     183,64          - 

Atentie’s              -          7,50 

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

Totaal uitgaven   1523,31   1701,84 

 In / Uit 2006         565,82         996,88 

Betaalrekening 31 december   1610,33   2554,04 

Contanten Kas        34,45       87,62 

             1644,78           2641,66 

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

Beschikbare middelen           6309,91           7416,41 

 

Te ontvangen rente Redementsrekening, over       (2005)   109,62          (2006)   115,74 

Te betalen Bankkosten 4
e
 Kwart        (2005)     –8,82          (2006)   –10,38 

Te ontvangen contributie          (2005)     72,66          (2006)   115,- 

Reeds ontv. Contributie         (2006)    -25,-          (2007)    -60,- 

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

Positief saldo 31 december          6458,37           7576,77 



Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 

 

 

 

 

 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 en het overzicht van de 

geldmiddelen  van het “Financieel Jaarverslag  2006” onderzocht. 

 

Het saldo van de geldmiddelen per 31 december 2006 was: 

 

  7416,41 euro. 

 

De kascommissie is van mening dat het hiervoor genoemde “Financieel Jaarverslag 2006”, dus 

de staat van inkomsten en uitgaven, kan dienen tot decharge van het bestuur door de 

ledenvergadering voor het gevoerde beleid. 

 

 

 

 

Sint-Michielsgestel d.d. 

 

 

 

De kascommissie:    handtekening: 

 

 

 
Hr. P.G.M. Minkels 

 

073-551 52 04 

 

 

 
Hr. J. van Veldhoven 

 

073-551 41 20 



 

 

Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 

Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2006. 

 

 

 

Begroting:     2006   2007    

 

 

Inkomsten:  

 

Contributie            950,-    1000,- 

Donatie         25,-           - 

Subsidie       600,-      630,- 

Anjerfonds      250,-       250,- 

Koffie lezingen                     100,-           -  

Rente        120,-      120,- 

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

Totaal inkomsten      2045,-   2000,- 

 

 

 

 

 

Uitgaven:  

 

K.v.K.        30,-        25,- 

Kringbijdrage Brabants Heem              50,-        50,- 

Contributie Historische Ver.Brabant      25,-        25,- 

Brabantse geschied beoefening     45,-                  - 

Zaalhuur lezingen     235,-      250,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje     550,-       550,- 

Drukkosten Heertgang          450,-      450,- 

Administratie kosten secretariaat   100,-      150,- 

Heemruimte, documentatie centrum    365,-      100,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD   195,-      400,- 

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

Totaal uitgaven       2045,-   2000,- 

 

 

   

 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 


