
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
 
maandag 8 maart 2010 
 
 
Ontmoetingscentrum De Huif 
 
 
aanvang 19.30 uur, daarna oude films  



Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 
 
 
Na een succesvol verenigingsjaar, met als hoogtepunt de geheel vernieuwde omslag 
van “Den Heertgang”, nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van 8 
maart 2010 in De Huif, aanvang 19.30 uur.  
 
 
Na afloop van de vergadering is er ca. 20.30 u een pauze, waarna oude film. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 
 
 
- agenda algemene ledenvergadering 
- voorstel contributie 2011 
- verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2009 
- jaarverslag 2009 
- financieel jaarverslag 2009 
- verslag van de kascommissie 
- begroting 2010 
- aanwinstenlijst Heemhuis 
- werkgroepen 
- nieuwe activiteiten 
- jaarprogramma 2010 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en tot ziens op 8 maart a.s., 
 
het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de voorpagina: Nieuw Herlaer 2010. 



 

Agenda van de jaar- algemene leden-vergadering, te houden op 8 maart 2010. 
 
 
1. opening 
 
2. mededelingen 
 
3. vaststellen van de agenda 
 
4. goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 2 maart  2009 
 
5. jaarverslag 2009 
 
6. a. financieel jaarverslag 2009 
 b. verslag kascommissie 
 c. decharge bestuur over het gevoerde beleid. 
 
7. begroting 2010 
 
8. vaststelling contributie 2011 
 Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten 
 
9.    bestuursverkiezing 

 Aftreden zijn Jan Spit (best.lid) en Hein Gartsen (secretaris) die herkiesbaar zijn.  
 Daarnaast draagt het bestuur Mona van der Sloot voor als nieuw bestuurslid. 
Ook de leden kunnen kandidaten naar voren brengen. Een voordracht, 
ondersteund door vijf leden, kan tot en met 28 feb. a.s. schriftelijk ingediend 
worden bij het bestuur. 

 
10. benoeming kascommissie.  
 De zittende leden zijn: Hr. Theo Schure, aftredend en Hr. F. van Dommelen.  
 Tijdens de vergadering zal een nieuw lid worden aangesteld 
 
 
11. Anjeractie. 
 
 
12. nieuwe activiteiten, inventarisatie, zie de toelichting in de bijlagen. 
 
 
13. rondvraag. 
 
14. sluiting. 
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Voorstel contributie 2011 
 
Hoewel het door de voorgenomen verhuizing van onze Heemruimte naar de Nieuwe 
Huif, noodzakelijk kan zijn de contributie in de toekomst te verhogen, stellen wij toch 
voor de contributie voor 2011 ongewijzigd te laten. Hierbij hebben wij ons laten leiden 
door de volgende twee overwegingen: 
 
 

1. Het is nog geheel bekend wanneer de Nieuwe Huif gerealiseerd gaat worden. 
Dit  zal zeker niet in 2011 gaan plaats vinden.  

 
2. De geschatte jaarhuur van onze heemruimte in de Nieuwe Huif zou, voor 

zover nu is in te schatten, ruim 600 euro gaan bedragen. 
 
 
Onze belangrijkste inkomsten zijn de ledencontributie en de subsidie van de 
gemeente. Gunstig is dat het ledenaantal stijgende is.  
 
 
 
 
Ons voorstel is dus af te wachten tot bekend is wanneer de Nieuwe Huif gebouwd 
gaat worden en tot er meer duidelijkheid is over onze financiële positie, c.q. de te 
betalen huur.  
 
 
- gewone leden:      15 euro 
 
- gezinsleden:     10 euro 
 
- donateurs/begunstigers (minimaal):  25 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten, het bestuur. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op maandag 2 maart 2009 in de Huif  

 

 

Aanwezig waren: 20 leden + 5 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: de Dames Horsten, Cooymans-Slegers en     

            Verwegen, de heren Geene, den Otter, Nijrolder, Schure, van de Kamp en Verwegen. 

 

 

1.         Opening van de vergadering: 

            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 19.35 de vergadering en heet een ieder van 

            harte welkom. 

 

2.         Mededelingen: 

            We zijn in gesprek met de Fotoclub Gestel i.v.m. ons 20-jarig bestaan. Bedoeling is    

            een fotoboek(je) uit te gaan geven in de vorm van een drieluik: oud – 30/40 jaar   

            geleden – heden. De Fotoclub heeft positief gereageerd op ons voorstel. Vraag is: gaan  

            we het in eigen beheer uitgeven, of gaan we het uitbesteden? De onkosten voor deze   

            uitgave zijn nog niet opgenomen in de begroting. 

 

3.         Vaststellen van de agenda: 

            De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4.         Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 18 februari 2008: 

            Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5.         Jaarverslag 2008: 

            Het jaarverslag wordt goedgekeurd met als enige opmerking dat Den Heertgang wat    

            vaker zou moeten verschijnen. 

 

6.         a. Financieel jaarverslag 2008: 

            Wordt toegelicht door de penningmeester, Frans Cooymans.  

            - De rente van de Bedrijfstelerekening wordt gereserveerd voor toekomstige uitgaven    

            (denk b.v. aan het Kulturhus). 

            - De subsidie Religieus Erfgoed was bestemd voor het boekje Sporen. 

            Het boekje Sporen is vooral in de Kern Sint-Michielsgestel goed verkocht. Met dank  

            aan Piet van Esch van de Read Shop. 

            - De collecte voor het Anjerfonds heeft in 2008 een mooi bedrag opgebracht. 

            - Onkosten Den Heertgang: Er is in 2008 aanzienlijk meer uitgegeven dan in 2007. 

            Reden is dat Den Heertgang in 2008 vaker is verschenen en de lay-out is verzorgd  

            door een drukker. 

            - Onkosten computer: de computer is in één keer afgeschreven en niet in termijnen. 

            Volgend jaar gaan Frans Cooymans en Theo Schure, in het kader van verdere   
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            professionalisering, een balansrekening opstellen. 

            - Onkosten beamer: de beamer wordt gebruikt bij lezingen en elke maand voor het  

            transcriberen van aktes. De beamer wordt beheerd door de penningmeester. 

- Slotconclusie: we hebben een mooi positief saldo. 

            b. Verslag Kascommissie: 

            De kascommissie, bestaande uit de Heren Ton Koenders en Theo Schure, heeft op  

           10 februari 2009 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

            Het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging, decharge    

            verleend. 

 

7.         Begroting 2009: 

            - Collecte Anjerfonds: met meer collectanten kan de opbrengst dit jaar hoger worden. 

            - Door de groei van het aantal leden zal de post inkomsten contributie iets stijgen. 

            - Kulturhus: er wordt geen extra geld gereserveerd voor het nieuw Kulturhus. De kern   

            Gestel heeft geen prioriteit: eerst komt het Kulturhus in Den Dungen, dan in  

            Berlicum, daarna zijn wij aan de beurt. De gemeente wil het Kulturhus opnemen in het  

            komplan. Het zal waarschijnlijk niet komen op de plaats waar nu De Huif staat.  

            Verenigingen die nu De Huif gebruiken of gaan gebruiken mogen er financieel niet op  

            achteruitgaan. Maar hoe hard zijn de toezeggingen van de Gemeente dat dat niet zal   

            gebeuren? Partis, de bibliotheek en de Speel-O-Theek komen in elk geval ook in het  

            nieuwe Kulturhus. Meer gebruikers drukt de kosten. 

            Onze vereniging kent w.b. het nieuwe Kulturhus twee soorten onkosten: We hebben   

            een afsluitbare opslagruimte nodig (32m2). Deze ruimte gaat ruim 600 euro op    

            jaarbasis kosten. Daarnaast zijn er de incidentele huurbedragen voor zaalhuur ten  

            behoeve van ledenbijeenkomsten. Op basis van de huidige gegevens zullen deze   

            onkosten wel wat hoger worden. 

            - Thijs Braam merkt op dat er nogal wat inkomsten zijn van verkochte boekjes. Deze  

            inkomsten zijn niet terug te vinden in de begroting. 

- De drukkosten voor Den Heertgang zijn erg zuinig begroot. Kosten voor lay-out  

alleen al bedragen ruim 500 euro. We verhogen de drukkosten met 500 euro, wat wel 

betekent dat er voor 2009 een tekort ontstaat. 

- De begroting wordt goedgekeurd. 

 

8.         Vaststelling contributie 2010:  

            Voor 2010 blijft de contributie ongewijzigd. 

 

9.         Bestuursverkiezing: 

            Betsie van Beek treedt af. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar vaak  

            verfrissende inbreng. Als dank een bloemetje dat overigens, op haar verzoek, pas in  

            het weekend zal worden bezorgd. De ontstane vacature is nog niet ingevuld. We  

            zoeken bij voorkeur een vrouwelijk bestuurslid. 

 

10.       Benoeming Kascommissie:   

            Ton Koenders treedt af, Theo Schure blijft. Frans van Dommelen zal de plaats van    

            Ton Koenders innemen. 

 

11.       Anjeractie:  

            Deze actie is een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging, 1/3 van de  

            opbrengst is voor ons en de Heemkundevereniging is de enige vereniging in de kern  



            Gestel die voor het Anjerfonds collecteert. Als voldoende mensen meehelpen zal het  

            collecteren niet zo veel tijd in beslag nemen. Vandaar een oproep aan alle aanwezige  

            leden mee te helpen. Martien van Griensven coördineert. 

 

12.       Nieuwe en Lopende Activiteiten: een inventarisatie: 

            - Er zijn lopende activiteiten, maar er is ook behoefte aan nieuwe activiteiten. De  

            laatste tijd zijn er nogal wat schenkingen binnengekomen in de vorm van boekjes,  

            bidprentjes, tijdschriften, foto’s, kaarten, etc.. Er zal dus gearchiveerd moeten worden.  

            Ook vanuit de Gemeente valt nog wel het een en ander te verwachten. 

            - Binnen onze vereniging bestaat  een Historische Werkgroep. Deze is begonnen in  

            2004 en deed aanvankelijk alleen toponiemenonderzoek. Er zijn veel veldnamen    

            verzameld, maar de groep houdt zich nu vooral bezig met het transcriberen van aktes.  

            Het toponiemenonderzoek ligt momenteel stil, maar zou eigenlijk weer nieuw leven  

            moeten worden ingeblazen. 

            - Er is ook een Archeologische Werkgroep. Martien van Griensven geeft te kennen  

            niet officieel lid van deze groep te willen zijn, maar hij wil wel af en toe meehelpen.  

            Overigens heeft Martien het meeste verstand van zaken waar het lokale archeologie   

            betreft. Belangrijk is overigens wel dat we, vanuit de Heemkundevereniging, de  

            Gemeente steunen op het gebied van archeologische zaken. Frans van Dommelen  

            geeft aan dat de Gemeente steeds vaker archeologisch onderzoek moet doen bij  

            bouwprojecten. Sint-Michielsgestel hoort bij twee reconstructiegebieden t.w. het  

            gebied Van Meierij Tot Maas en bij Het Groene Woud. 

            Onze vereniging kan natuurlijk, naast haar adviserende taak, ook zelf projecten  

            opstarten waarvoor subsidie wordt verleend. De vergadering vraagt Frans van  

            Dommelen nauw samen te werken met de Archeologische Werkgroep.  

- Ons blad Den Heertgang loopt goed, maar om elke drie maanden een nieuw  

nummer te publiceren is op dit moment misschien wel wat veel gevraagd. Het streven 

is uiteindelijk wel Den Heertgang 4 maal per jaar te laten verschijnen. 

- Onze Website: is wellicht nog wat eenvoudig van opzet, maar dit geeft de 

mogelijkheid er snel actuele zaken op te zetten. De site blijft in ontwikkeling. 

- Genealogische Werkgroep: het uitgangspunt is een bestand van ongeveer 30.000 

namen. We zijn nog op zoek naar mensen die de werkgroep willen vormen. 

- In juni willen we een vaartocht organiseren op de Dommel in samenwerking met de 

Hertogboeren. Zij hebben twee boten die varen van Out Herlaer (Fam.van den 

Bersselaar) naar de terreinen van Hockeyclub De Dommel. Onderweg wordt van alles 

verteld over de route. Het is een zeer interessante activiteit. Er is ruimte voor 2 x 15 

personen. 

 

13.       Rondvraag: 

            - Hein: in 2010 bestaat het Carnaval in Sint-Michielsgestel 55 jaar. Wil de  

            Heemkundevereniging daar bij betrokken zijn? Komen we op terug. Het schijnt  

            overigens wel de bedoeling te zijn dat de hele Gestelse gemeenschap bij dit gebeuren  

            betrokken zal worden. 

            - Marie-Cecile: vraagt om de volgende keer een Nieuwjaarswens te versturen met  

            daarop een typisch Gestelse afbeelding. Deze opmerking wordt door het bestuur  

            meegenomen. Er zal evt. contact worden opgenomen met de Fotoclub. 

            - Frans Cooymans: nogal wat mededelingen van onze vereniging worden per e-mail  

            verstuurd. Aangezien niet iedereen over deze manier van communiceren beschikt, is  

            niet ieder lid van onze vereniging op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen /  

            geplande activiteiten. Vraag is hoe we deze leden toch heel snel kunnen informeren. 



            - Betsie: dankt het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en het mogen  

            meedenken in deze groep. 

            - Inmiddels is ook het fotoboek van Mevr. v.d. Ven rondgegaan met daarin foto’s uit  

            1977 van de jonge Prins Willem-Alexander, toen deze tijdens Carnaval een bezoek  

            bracht aan Sint-Michielsgestel. 

 

14.       Sluiting: 

            De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

             

 

 

Na de pauze werden we getracteerd op een reeks gevarieerde filmbeelden uit de rijke historie 

van Sint-Michielsgestel. Diverse beelden riepen bij de aanwezigen momenten van herkenning 

op. Een mooie afsluiting van onze jaarvergadering, met veel dank aan Martien van Griensven, 

die de zorg voor dit tweede gedeelte van de avond op zich had genomen.   

 



Jaarverslag 

2009  

Nieuwsbrieven/activiteiten: Via de Nieuwsbrieven (april, augustus, september en oktober) 

zijn de leden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de Heemkundevereniging. Dit 

is ook via E-mail gebeurd, maar nog niet alle leden hebben een E-mailadres ter beschikking. 

Via deze Nieuwsbrieven zijn ook de lezingen en activiteiten aangekondigd. Tevens zijn deze 

aangekondigd via de pers.  

 

Algemene ledenvergadering/Jaarvergadering: Op 3 maart waren er 20 leden en 5 

bestuursleden. Na de pauze werden we getrakteerd op een reeks gevarieerde filmbeelden uit 

de rijke historie van Sint-Michielsgestel. Diverse beelden riepen bij de aanwezigen momenten 

van herkenning op. Een mooie afsluiting van onze jaarvergadering, met veel dank aan Martien 

van Griensven, die de zorg voor dit tweede gedeelte van de avond op zich had genomen.   

 

Donderdag 28 mei bezoeken we Gersjes Gietijzeren ramen: Gerard Gersjes heeft in zijn 

bedrijf een grote verzameling gietijzeren ramen en aanverwanten, Hij heeft dit graag aan ons 

laten zien en daarover verteld. 

 

Op zaterdag 27 juni hebben we met 12 leden gevaren op de Dommel: De vaartocht begon 

bij het Segersgemaal en eindigt bij Zegenwerp. We zijn heen en weer gevaren en hadden 

prima weer.   

 

Maandagavond 7 september brachten we een bezoeken aan het Oudheidkundig 

Museum in de jongenskapel van het gebouw van Viataal. Er is veel bijzonders te zien en te 

beleven. Naast de vaste collectie, voornamelijk gewijd aan de vondsten in Halder, met onder 

andere de pottenbakkersoven en de muntschat, is er nu ook de expositie "Glas in Noord-

Brabant", die voor het grootste deel bestaat uit een bruikleen van het Noordbrabants Museum. 

 

Zondag 13 september “Open Monumentendag”. Het thema was "Op de kaart gezet". 

Samen met het Oudheidkundig museum zijn er in het museum aan de Theerestraat, een aantal 

bijzondere kaarten geëxposeerd, waaronder de Archeologische Waardenkaart op A0 formaat  

Maandag 5 oktober Lezing Hendrik Verhees (1744-1813) op de kaart gezet: door Ruud 

van Nooijen, 

 

Maandag 9 november hielden we onze Ledenavond. Op deze avond, verzorgd door de 

leden, heeft Bert van Beek iets verteld over de huwelijken die in de periode 1811-1922 in 

onze gemeente gesloten zijn. Jef van Veldhoven leverde ook een bijdrage aan de ledenavond: 

"Drie kartuizers lagen begraven onder d’n oude toren van Sint-Michielsgestel".  

 

Den Heertgang, Jaargang 15, het 2
e
 september nummer geheel in een nieuwe jas. Het is even 

wennen maar de redactie is zeer te spreken over het ontwerp van Jan Veenman. We bedanken 

Jan voor zijn belangeloze inzet en bedanken ook Jan Lurinks voor zijn ontwerp dat meer dan 

10 jaar het aangezicht was van “Den Heertgang”. 
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Anjerfonds: Wederom is er gecollecteerd voor het Anjerfond/Prins Bernhard fonds, met weer 

een mooie opbrengst van meer dan 300 euro voor de vereniging. Dit alles met dank aan 

Martien van Griensven. 

 

Archeologie: Vanuit de 5 heemkundeverenigingen is het initiatief naar voren gekomen, dat ze 

een vergoeding gaan vragen voor bewezen diensten aan onderzoekbureaus die de gemeente 

inschakelt. Hierover is overleg geweest met de gemeente. Wethouder Leenen zal ons voorstel 

overnemen en er zal een officiële regeling van worden gemaakt. 

 

Stichting “Het Groene Buiten”: 

Deze is voortgekomen uit overleg dat de gemeente op gang bracht in de TROPbijeenkomsten. 

 

Heemruimte: 

Ons Heemhuis in het gebouw van Viataal hebben we grotendeels verlaten en we hebben 

nieuwe ruimten in de oude Hostiebakkerij. Hier hebben we drie - helaas onverwarmde 

ruimtes, daar moeten we zelf voor zorgen - van 4,80 bij 3,80 m, 2,75 bij 3,80 m en 2,20 bij 

2,00 m.  Daarnaast kunnen we op af te spreken tijden gebruik maken van een verwarmde 

ruimte die als kantine gebruikt wordt. Er is een keukentje waar koffie enz. gezet kan worden. 

Kulturhus: 

Het is een project van de lange adem aan het worden. Inmiddels zijn er indicaties van de 

huurprijzen gegeven en lopen we tegen een financieel probleem. Hoe die hobbel genomen 

gaat worden moet het komende jaar duidelijk worden. Voorlopig zitten we goed bij Viataal, 

maar beseffen dat het achteraf zit. Een plekje bij de bibliotheek heeft onze voorkeur.   

 

Website: 

Deze wordt goed bezocht, maar moet uitgebreid en bijgehouden worden. We hebben Mona 

van der Sloot bereid gevonden de  website te beheren. Dit in samenspraak met het bestuur.   

 

Onderwijsproject: 

We zijn betrokken bij het onderwijsproject Jet en Jan dat van start is gegaan. Dit is een 

landelijk opgezet project, dat Heemkundeverenigingen aanpassen aan de plaatselijke situatie. 

We danken Martien van Griensven voor zijn inzet om dit project mede vorm te geven. 

 

Leden: 

Het aantal leden was 75 eind 2006, 74 eind 2007, 83 eind 2008 en 92 leden eind 2009.  

De contributie blijft gelijk als voorgaande jaren. 

Het bestuur: 

Het kwam 4 keer (5-2,  19-3, 14-5, 13-9, 12-11) bij elkaar en bestond uit: 

Bert van Beek. (voorzitter)   Frans Cooijmans. (penningmeester). 

Hein Gartsen (secretaris)   Jan Spit. (bestuurslid) 

Daarnaast namen wij op 17 maart deel aan het regio-overleg (Regio rondom Elde). 

 

Paul Minkels 1932-2009 

Paul is maandag 30 maart op 77 jarige leeftijd overleden. Hij was medeoprichter van onze 

vereniging en heeft daarin zeer veel werk verricht. Hij was jarenlang bestuurslid en 

penningmeester. Hij zette zich in, maar zoals het Brabants Dagblad al vermelde, bleef hij 

graag op de achtergrond. We wensen zijn vrouw Rina en verdere familieleden en bekenden 

veel sterkte toe. 

Groeten, het bestuur. 



 

Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2009. 

 

         

Exploitatie rekening 2009  
 

 Inkomsten    2008    2009 
Rente BedrijfsTelerek. zie toelichtig   pm.      211,52 

Contributie 2010         -          30,- 

  2009         -              1169,- 

2008.      1035,86         3,- 

   2007       76,-          - 

  2006       15,-          - 

Donatie en giften       20,-        10,- 

Subsidie gemeente     670,-      680,- 

Subsidie Religieus Erfgoed    430,-      257,07 

Anjerfonds (1/3)     195,28     303,87 

Verkoop Heertgang      266,-      377,- 

Verkoop Sporen, Religieus Erfgoed   334,-           8,- 

Verkoop In de ban vd Ringdijk, div.    150,-        25,-     

Totaal inkomsten                    € 3192,14         € 3074,46 

 

 

 Uitgaven 
Kamer van Koophandel       27,-       26,14 

K.v.K. uitreksels     22,-          - 

Kringbijdrage Brabants Heem    45,50          45,50 

Vergadering Regio Brab.Heem   20,90           27,25 

Cont.Historische Ver.Brabant                45,-           22,50 

Kosten Jaar Religieus Erfgoed     140,12              - 

Zaalhuur, koffie, enz.   620,05         375,80 

Lezingen, kosten   467,30        395,22 

Drukkosten Heertgang   691,33       846,09 

Omslagen Heertgang       -      506,45 

Kosten secretariaat   519,61        148,25 

Bank kosten      48,58            37,70 

Computer, Site    121,09        542,39 

Beamer    675,16               - 

Boeken, Foto’s, DVD’s, CD’s    10,-        29,- 

Attentie’s en representatie    12,50            60,50    

Totaal uitgaven                € 3566,14         €  3062,79 

 

Exploitatie Saldo       €    -/- 374,-          €    +11,67 
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Saldo overzicht per 31 dec.    2008      2009 

 
Bedrijfs Telerekening   7028,48   7240,-- 

Betaalrekening       333,01     388,31 

Contanten Kas      265,55                   10,40 

Beschikbare middelen          € 7627,04         € 7638,71 

 

Balans rekening per 31 december 2009 

 

Beschikbare middelen 2008            7.627,04 Te betalen bankkosten               9,56 

Te ontvangen rente Telerekening    173,13 Vooruit betaalde contributie    30,--     

Te ontvangen contributie (08/09)   121,-- 

Exploitatie Saldo 2009      11,67 Kapitaal   €     7.893,28 

Totalen              7.932,84            7.932,84   

  

 

 

Sint-Michielsgestel, 19 februari 2010   Frans Cooijmans. (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ dag frans, ik denk dat je het onderstaande kunt weglaten, groetjes, theo] 

 

Het schuin gedrukt wordt volgend jaar niet meer vermeld.  

 

Recapitulatie 2008  

Beschikbare middelen  1 januari 2009 , zie hieronder de berekening     7627,04 

 

     2008     

BedrijfsTelerekening 1 januari 4890,49   

Betaalrek. naar BedrijfsTelerekening 2000,-    

Rente BedrijfsTelerekening 1 januari   137,99   

      7028,48  

 

Betaalrekening 1 januari  3246,60    

Contanten Kas 1 januari      75,96        

      3322,56   

 

Retour voorschot Martien     350,-    

Betaalrek. naar BedrijfsTelerekening 2000,-    

       -2350,-   

 



       

      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, de balans en het overzicht van de 

geldmiddelen  van het “Financieel Jaarverslag  2009” onderzocht en in orde bevonden. 

 

Het saldo van de geldmiddelen per 31 december 2009 is: 

 

  7.638,71 euro. 

 

De kascommissie is van mening dat het hiervoor genoemde “Financieel Jaarverslag 2009”, dus 

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

bestuur door de ledenvergadering voor het gevoerde beleid. 

 

 

Sint-Michielsgestel, 20 februari 2010 

 

 

De kascommissie 2009    handtekening: 

 

 
Hr. Theo Schure    . 

 

073-551 03 03 

 
Hr. Frans van Dommelen  . 

 

073-551 31 51 

 

 

Hr. F.C. Cooijmans, penningmeester.  .                          

 

073-551 43 59 

Heemkundevereniging 

“DE HEERLIJKHEID HERLAAR” 
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Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2009. 

 

 

Begroting:     2008   2009   2010 

 

 

Inkomsten:  

 

Contributie          1000,-   1175,-   1200,-  

Donatie            -                -   - 

Subsidie       650,-       680,-   690,- 

Anjerfonds      230,-       200,-   200,- 

Rente        120,-       200,-   170,- 

Verkoop Heertgang         240,- 

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

Totaal inkomsten      2000,-   2255,-   2500,- 

 

 

 

Uitgaven:  

 

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

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

Contributie Historische Ver.Brabant       25,-          25,-   25,-       - 

Zaalhuur lezingen      250,-     250,-   400,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje      550,-     550,-   400,- 

Drukkosten Heertgang           450,-     600,- + 500,-  1100,- 

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

Bankkosten           -       50,-   40,- 

Website, computer          -     200,-   300,- 

Heemruimte, documentatie centrum     100,-     100,-   760,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD    400,-     200,-   200,- 

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

Totaal uitgaven       2000,-   2255,- + 500,- 

 3500,- 
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Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 



Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgetsel 2009. 

 

2005 Div. Ordners, over centrum Sint-Michielsgestel, Fam. Schure. 

2005 Doos vol met tijdschriften, bladen en boeken, die betrekking hebben op Sint-

Michielsgestel, Robert van Erp.. 

2005 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven 

 

2006 Boekje: Het Filmspel van Franciscus, Felix Timmermans & Hendrik Caspeele, Frans van 

Dommelen. 

2006 Boekje: Ijzertijd & Romeinse tijd in ’s-Hertogenbosch en omgeving, Paul A.M. Zoetbrood, 

Frans van Dommelen. 

2006 Boekje: Het Kerkhof te Gemonde, Dr.P.Glazema, Frans van Dommelen. 

2006 Groot aantal van kwartaal uitgave: Brabants Landschap, Wim van Lankveld. 

2006 Dertigtal boeken, Paul Minkels. 

2006 44 x het blad: Heemschild, Theo van de Wetering. 

2006 6x boekjes: Noord Brabants Jaarboek 4-5-6-7-8-9, Theo van de wetering. 

2006 4x boeken: Varie Historica Brabantica VIII, IX, X, XI, Theo van de Wetering. 

2006  Blad: 40-45, Toen en Nu, nr. 140, Frans Cooijmans. 

2006 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

2007 Bidprentjes, via Frans van Dommelen. 

2007 Div. uit nalatenschap van Celestinus, Oudheidkundig Museum. 

2007 Uitgaven van het blad Genealogie, doorlopend tot nu, Wim van Lankveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie verder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Giften aan de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgetsel 2009. 

 

2007 Uitgaven Brabants Landschap, doorlopend tot nu, Wim van Lankveld. 

2007 Div. boeken en geschriften, dubbele, Robert van Erp.  

Brabants Landschap 

00-02-07 Foto, (KVB) vrouwen uit Sint-Michielsgestel, via Roos van Grinsven-Schellekens. (4) 

16-10-07 Archief, Katholieke Vrouwen Beweging, via Paul Minkels 

16-10-07 Twee foto’s, Brugske over Loop, Hof van Schellekens, uit album Cor de Ridder. (m4)  

29-10-07 Div. uit archief gemeente, via Martien van Griensven, Lijstje 25/26-10-07. 

2007 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

 

25-06-08 5 oude gebruikswerktuigen en Waag, via Martien in bruikleen HKV Op die Dungen. 

00-07-08 Uit archief, Wim van der Heijden, Monumenten Commissie, via Henk van Gestel. 

30-08-08 25 oude foto’s Sint-Michielsgestel, Fam. Van den Donk, Sint-Michielsgestel. 

03-09-08 CD met films over Sint-Michielsgestel, Fam. Schure, Sint-Michielsgestel. 

04-11-08 Rekje Dia’s, van bruiloft Eric en Gonneke Lamers, St.M.G. 

00-12-08 Genealogisch overzicht, Mw. van Dijk- v.d. Tillaard, Nuland. 

11-12-08 Foto, 36x30 cm, met Lijst enparenteel, Fam. Voets van der Steen, St.M.G. 

17-12-08 Prijsboekje Ruwenberg, Hr. J. van Griethuysen, Den Haag. 

24-12-08 Div. klappers, onderzoek Kleine Ruwenberg, Pieter en Paulien Heessels, Schijndel. 

2008 Diverse CD’s en DVD’s, Jef van Veldhoven. 

 

08-01-09 7 oude (kerk)boejes, Mw. Riekie Schellekens-Schellekens, Den Dungen. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

15-02-09 Foto met tekst, Ella v Dijk- vd Tillaard, Nuland. 

       2009 Delen kalender met oude foto’s StMG. ? 

April  09 CD Op zoek naar een Smulders, Jef. 

April  09 CD Prinsjes van Oranje 1977 in StMG, Jef. 

08-05-09 CD Van horen en zeggen, Jan Brekelmans, Jef. 

10-09-09 Gestels Nieuws, 31
e
 six-day Voetbaltoernooi. Tiny vd Oetelaar, via Hein Gartsen. 

Mei    09 Komplete kalender 1981 Oude aanzichten van Sint-Michielsgestel. Fam. vd Donk,  

      Schijndelseweg. 

Mei    09 Album inzegening Loret orgel Michaelkerk 14 sept. 1980. Fam. Vd Donk,  

   Schijndelseweg. 

Mei    09 Nota van Antwoord en wijzingen, nov. 1976, Stadsgewest ’s-Hert. Fam. Vd Donk,  

    Schijndelseweg. 

Mei    09 Diverse Foto’s nog nakijken. Fam. Vd Donk, Schijndelseweg, StMG. 

03-06-09 Kopie foto, Remise Schijndelseweg, Mw. Nelly vd Broek, Berlicum. 

04-06-09 Kopie bidprentjes en tekst. Vernoemingen Pasfoto’s enz. Mw. Nelly vd Broek,  

     Berlicum. 

05-12-09 Foto Beekvliet, zoals vergrote die we hebben. Matien van Griensven. 
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Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaar" Sint-Michielsgestel. 
 
Werkgroepen 
 
De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:  
Historische groep, bestaande uit: Gerrit Verwegen, Nico van Hengstum, Jef van 
Veldhoven, Wim van Lankveld, Theo van de Wetering, vanuit het bestuur Frans 
Cooijmans.  
Archeologische groep, bestaande uit: Martien van Griensven, Theo Schure, vanuit 
het bestuur Frans Cooijmans. 
Redactie Den Heertgang, bestaat uit: Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs 
Braam, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 
Website, Mona van der Sloot, contactpersoon: Frans Cooijmans. 
Genealogische werkgroep: Bert van Beek. 
Inventarisatie groep: Mona van der Sloot. 
 
Nieuwe activiteiten 
 
Bij het agendapunt 12 van de Algemene Ledenvergadering willen wij u uitnodigen uw 
wensen kenbaar te maken voor nieuw te ontwikkelen verenigingsactiviteiten.  
 
Een al eerder door de leden genoemd punt is het oprichten van een genealogische 
werkgroep. Daarmee Heeft Bert van Beek een begin gemaakt. De lijst met namen 
van Gestelse Mensen, gemaakt door Nico van Hengstum, kan daarbij betrokken 
worden.  
 
Daarnaast is er sterke behoefte aan het bijwerken van de inventaris van alles wat 
zich in ons heemhuis bevindt, zie ook de Aanwinstenlijst. Mona van der Sloot wil een 
begin maken, liefst een vast tijd per week. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering te bezoeken, dan kunt u uw 
wensen en suggesties ook per e-mail doorgeven: 
bert.vanbeek@xs4all.nl of info@deheerlijkheidherlaar.nl  
 
 
Jaarprogramma 2009  
    
8 maart Algemene Ledenvergadering 
 
   Thuisslachter 
 
   Kildonkse watermolen 
 
3 juni   Jan Roymans, beekdalen 
 
 
8 november Ledenavond 
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