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Hierbij nodigen wij u uit voor de 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 
Op Maandag 25 februari 2013 
 

Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2 
 

Aanvang 20.00 uur  (zaal open om 19.30 u) 

 

* Na de jaarvergadering zal Bert van Beek een korte voordracht houden 

 onder de titel: 

 De bevolking van Gestel 150 jaar geleden. 

 
Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering 
 

- verslag van de algemene ledenvergadering van 5 maart 2012 
 

- jaarverslag 2012, waaronder aanwinstenlijst 2012 
 

- financieel jaarverslag 2012 
 

- verslag van de kascommissie 
 

- voorstel contributie 2013 
 

- begroting 2012 
 

- werkgroepen 
 

- nieuwe activiteiten 
 

- jaarprogramma 2013 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 25 februari a.s., 
 

Het bestuur. 

 

 

Op de omslag een afbeelding van ons dorpscentrum in de sneeuw, januari 2013. Wanneer zal 

het silhouet van ons centrum veranderen? En zo ja, wordt het dan mooier? 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering, maandag 25 februari 2013, aanvang 20.00 uur 

 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen van de agenda (zie de bijlage op p. 3) 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2012 

 (zie de bijlage op p. 4) 

 

5. Jaarverslag 2012 (zie de bijlage op p. 7) 

 

6. Financieel Jaarverslag 2012 

 a. verslag van de penningmeester (zie de bijlage op p. 9 #)# 

 b.  verslag van de kascommissie (zie de bijlage op p. #)# 

 c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7. Begroting 2013 (zie de bijlage op p. #)# 

 

8. Vaststellen Contributie (zie de bijlage op p. #) 

 

9. Bestuursverkiezing 

 - Aftredend zijn Jan # en Hein # Zij stellen zich herkiesbaar. 

 - Frans Cooijmans stelt zich weer herkiesbaar, maar nu uitsluitend als  

  penningmeester (geen andere bestuurstaken in zijn portefeuille) 

 

10. Benoeming Kascommissie 

 - Henk van Gestel is aftredend en Bea Strous zal voor de tweede termijn zitting 

  nemen in de kascommissie 

 - de vergadering zal het nieuwe lid benoemen. 

 

11. Anjeractie 

 Verzoek om ook dit jaar weer mee te helpen met het collecteren 

 

12. Werkgroepen en nieuwe activiteiten 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van 5 maart 2012 

 

Aanwezig waren: 25 leden + 5 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: Mevr. Toos de Raden en de Heren Theo Schure, Karel 

van de Camp, Nico van Hengstum en Ton Koenders 

1.         Opening van de vergadering: 

            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 20.00 uur de vergadering en heet eenieder van 

            harte welkom. 
 

2.         Mededelingen: 

            - Bureau “Erasmus”, het bureau van Erik Koolen, roept op om foto’s te maken van   

            religieuze monumenten in onze gemeente. Het is de moeite waard om zulke 

 waardevolle objecten te inventariseren. Hij zou dit graag zien gebeuren vóór juni 

 2012. Jef van Veldhoven biedt aan om foto’s te maken, wil wel graag dat iemand hem 

 daarbij helpt. 

            - Er komt, samen met de andere heemkundeverenigingen uit de gemeente, overleg met 

 wethouder Leenen om te kijken wat de gevolgen zijn van de subsidievermindering in 

 de komende jaren (nu nog 700 euro). Hoeveel het subsidiebedrag omlaag gaat is nog 

 niet bekend. Wel dat dit gevolgen zal hebben voor de contributie, die dit jaar nog 

 hetzelfde blijft, maar volgend jaar zeker zal stijgen.  
             

3.         Vaststellen van de agenda: 

            Opgemerkt wordt dat bij agendapunt 9: Bestuursverkiezing, de formulering van de 

 kandidaatstelling ontbreekt. Dit is correct, dat had erbij moeten staan. 
 

4.         Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 28 februari 2011: 

  - punt 9: het gedeelte “wordt opnieuw gekozen als lid van het bestuur”moet zijn:  

            “wordt door leden van het bestuur gekozen als voorzitter”.  

            Verder wordt het verslag, zowel tekstueel als inhoudelijk, door de vergadering  

             goedgekeurd.   
 

5.         Jaarverslag 2011: 

            - Bij de activiteit op 7 november 2011, de Ledenavond, moet na “diverse korte   

            bijdragen” worden toegevoegd: o.a. van Jan Rietveld over zijn vondsten op het   

            voormalige korfbalveld van GEKO. In aansluiting hierop vraagt Jan Rietveld of er al  

            iets bekend is over het archeologisch onderzoek ter plaatse door de Gemeente. 

            Vervolgens moet bij hetzelfde punt worden toegevoegd: Verder was er een bijdrage  

            van Martien van Griensven, die boeken toonde van wijlen Paul Minkels. Een aantal  

            boeken werd verkocht en leverde 65 euro op voor de verenigingskas. 
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            Tot slot was er weer een interessante bijdrage van Jef van Veldhoven over 

 grenstoponiemen. 
 

6.         a. Financieel jaarverslag 2011: 

            De voltallige vergadering is het erover eens dat de penningmeester uitstekend werk  

            heeft verricht. Er was in 2011 wel een negatief exploitatiesaldo te zien van bijna 300  

            euro. Dit is nog niet direct rampzalig, maar met een dalend subsidiebedrag zullen we  

            toch voorzichtiger om moeten gaan met onze uitgaven.  

            b. Verslag Kascommissie: 

            De kascommissie, bestaande uit de Heren Ton van Zandbeek en Henk van Gestel,  

            heeft de boeken kritisch bekeken en in orde bevonden. Dank aan Ton en Henk.  

            Nieuwe kascommissie: zie punt 10. 

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

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

            verleend. 
 

7.         Begroting 2012: 

            - Het subsidiebedrag dat we momenteel krijgen is eigenlijk al aan de lage kant. In het  

            nieuwe Kulturhus zal de huurprijs ongetwijfeld stevig op de begroting gaan drukken.  

            We betalen nu namelijk niets. Wellicht moeten we Kentalis gaan vragen of we daar  

            voor een langere periode mogen blijven. Laten we, wat dat laatste betreft, ogen en  

            oren openhouden.   

            - De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 

8.         Vaststelling contributie 2012: 

 De contributie voor 2012 blijft ongewijzigd. 

 Gevraagd wordt om duidelijk te vermelden op welk rekeningnummer het  

            contributiebedrag moet worden overgemaakt. Frans Cooymans Cooijmans merkt op 

dat het  

            rekeningnummer vermeld staat in het briefhoofd. Voor degenen die het verzoek tot  

            contributiebetaling niet hebben opgemerkt komt er elk jaar in mei een herinnering.  

             

9.         Bestuursverkiezing: 

            Frans Cooymans Cooijmans treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Robert 

van Erp  

            wordt bij acclamatie gekozen als nieuw lid van het bestuur. Frans zal onze kas  

            beheren totdat de taken binnen het bestuur opnieuw zijn verdeeld.  
 

10.       Benoeming Kascommissie:   

            Ton van Zandbeek treedt af als lid van de kascommissie. Henk van Gestel blijft  

            voor een tweede termijn en gaat samen met Bea Strous de kascommissie vormen voor  

            2012. 
 

11.       Anjeractie:  

            Deze actie was afgelopen jaar wederom een geweldig succes, dankzij de inspanningen  
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            van Martien van Griensven en Jan van den Broek. Vanaf nu zal Jan van den Broek de   

            organisatie van de collecte op zich nemen. Of dat alleen voor de kern Sint- 

            Michielsgestel zal zijn hangt af van het beleid van de Gemeente Sint-Michielsgestel  

            waar de contactpersoon voor de Anjeractie zijn werkzaamheden zal stoppen.  

12.       Nieuwe en Lopende Activiteiten:  

            - Op 19 maart houdt Mevr. Nel Schriks een lezing over de Dommel. 

            - 23 maart 10.00 uur: Bezoek aan de kelder onder de Michaelkerk.  

 - Let op: de lezing op 17 april  over de Zuid Willemsvaart is op een dinsdag! Normaal  

            zijn onze lezingen op maandagavond. Overigens zullen we in de toekomst vaker een  

            andere avond dan de maandagavond gebruiken voor onze lezingen. 

 - Martien Groenendaal nodigt ons uit een bezoek te brengen aan de golfclub. Dit zou  

            een buitenprogramma kunnen zijn. Contactpersoon: Martien van Griensven. 

 - Maandag 14 of dinsdag 15 mei: een lezing over het gilde van Sint-Michielsgestel. 

 - Maandag 7 november: onze jaarlijkse ledenavond. 
 

13.       Rondvraag: 

            - Martien van Griensven: vraagt welke consequenties de betaling van een evt. hogere 

 huur door de verenigingen zal hebben voor de realisering van het nieuwe Kulturhus.  

 Door de bezuinigingen ligt alles nu al een tijdje stil. Zullen de aktiviteiten die nu in  

 De Huif plaatsvinden, ook in het nieuwe gebouw terugkeren? Aanvankelijk zou het 

 Kulturhus 6 miljoen gaan kosten. Dat is nu al teruggebracht tot 5 miljoen. Als er 

 verenigingen gaan afhaken vanwege de financiën, dan ontstaat er een nieuwe situatie. 

 Afgesproken is dat een nieuw gebouw geen consequenties zal en mag hebben voor de 

 deelnemende verenigingen. Maar hoe waardevast is deze toezegging? 

 - Bea Strous: heeft wel belangstelling voor de bij punt 2 genoemde religieuze 

 monumenten (gevelstenen, glas in lood, etc.)           

 - Piet Donders: er is een Stichting Kiosk in oprichting. Het plan is deze kiosk te 

 realiseren in Park De Ruwenberg, eind 2012. In eerste instantie werd er over gedacht 

 om deze kiosk te realiseren op het Petrus Dondersplein, maar aangezien het 

 bestemmingsplan daar niet in voorziet, wil de gemeente daar ook niet aan meewerken. 
 

14.       Sluiting: 

            De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

             

 

 

 

 

 

Na de pauze wist Jef van Veldhoven ons wederom te boeien met een interessant verhaal, deze 

keer over de vraag: Hoe lang bestaat de naam Sint-Michielsgestel. Een boeiend verhaal 

waar ongetwijfeld weer het nodige speurwerk aan is voorafgegaan. 

Dank aan Jef.   
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 
 

Jaarverslag 2012 

 

Nieuwsbrieven/activiteiten (#Mona/Jan/Frans: klopt dit, evt graag aanvullen) 

In 2012 verschenen er nieuwsbrieven in april, mei, augustus en september. 

Onze heemkundevereniging was uitvoerder van het project Klein Religieus Erfgoed en via 

Stichting Het groene Buiten medeorganisator van het project Pareltjes. 
 

Bijeenkomsten/lezingen    (#Jan: klopt dit, evt graag aanvullen) 

In 2012 werden de volgende lezingen gehouden: 
 

datum Spreker(s) onderwerp 

5 mrt 

19 mrt 

Jef van Veldhoven     

Nel Schriks 

Hoe lang bestaat de naam Sint-Michielsgestel? 

De Dommel 

17 apr Cees Verhagen De Zuid-Willemsvaart 

15 mei Jef van Veldhoven, Frans 

Schellekens, Martien van 

Griensven 

Gilde St. Anthonius en  St. Barbara 

31 aug Buitenactiviteit onder de 

schutsboom van het Gilde 

Schieten en Jeu de boules 

1 okt 

12 nov 

Hans van der Eeden 

Jef van Veldhoven, Martien van 

Griensven, Eric Kolen 

Lodeijk Napoleon 

Klein religieus erfgoed 

 

Leden 

De stijging van het ledenaantal, zeer nodig om de vereniging te kunnen laten voortbestaan, is 

helaas tot een einde gekomen., zie onderstaande tabel (getallen december van elk jaar) 
 

2006  75   2010  96 

2007  74   2011  98 

2008  83   2012  95 

2009  92 
 

Den Heertgang (#Frans: graag aanvullen) Geen aanvullingen 

In 2012 verschenen twee nummers, waarvan vooral het nummer over het Gilde St. Anthonius 

en St. Barbara veel waardering ontving 
 

Anjerfonds (# Frans: definitief bedrag invullen?)  494,99 
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De jaarlijkse collecte voor het Anjerfonds, zowel voor diverse culturele doelen, als voor onze 

kas, is weer georganiseerd door Jan van den Broek. De collecte heeft voor onze vereniging  

€ 494,99 # opgebracht, iets minder dan vorig jaar, toen we het recordbedrag van € 502,80 

hebben ontvangen. 
 

Website (# Mona, is er iets nieuws te melden?) 
 

Kulturhus 

Er is nog geen concreet ontwerp voor de nieuwbouw. Wel dat het nieuwe gemeenschapshuis 

gebouwd zal worden op de plaats van het huidige gebouw De Huif en dat daarvoor het 

bestemmingsplan gewijzigd zal moeten worden. De planning is nog steeds dat de bouw begint 

in 2015. 
 

Afbouw gemeentesubsidie 

De subsidie bedroeg in 2012 nog # (Frans klopt dit?)klopt € 720. Vanwege bezuinigingen 

wordt dit in twee jaar afgebouwd. In 2013 ontvangen we nog € 360 en daarna niets meer. 

Daarom zijn meer inkomsten nodig en zullen de onkosten omlaag gebracht moeten worden. 

Zie de Ledenwerfactie op p. # en het voorstel contributieverhoging op p. # 
 

Bestuur 

Het bestuur kwam # maal bij elkaar op 26 juni en 10 september (#allen graag aanvullen). 

Het bestond uit: 
 

Bert van Beek (voorzitter)   

Hein Gartsen (secretaris) 

Frans Cooijmans (penningmeester) 

Robert van Erp (bestuurslid, archief) 

Mona van der Sloot (bestuurslid, communicatie) 

Jan Spit (bestuurslid, bijeenkomsten). 
 

De voorzitter neemt deel aan het halfjaarlijkse overleg met de gemeente en het Regio-overleg 

van Brabants Heem (Regio rondom Elde). Ook is hij vertegenwoordiger in het Kulturhus, de 

Stichting Het Groene Buiten en De Groene Vesting (herleven Linie van 1629). 
 

Nieuwe aanwinsten 

Van de heer Hierck uit Bathmen ontvingen we een exemplaar van het Bevrijdingslied, 

ontstaan in het Gijzelaarskamp, tekst Mr. A.B. Roosjen (later voorzitter van de NCRV), 

muziek Jo Juda, zie de afbeelding op p. #. 

Eind 2012 zijn er gesprekken gevoerd met Martien van Griensven en aannemersbedrijf Van 

der Linden over het overdragen van een deel van hun archief. Dit heeft er toe geleid dat in 

beide gevallen uw voorzitter en bestuurslid Robert van Erp dozen vol materiaal mee hebben 

genomen naar ons Heemhuis. Jan Spit is met Martien in gesprek over eventuele nieuwe 

schenkingen. 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 
 

Financieel jaarverslag 2012 

 

a. Verslag van de penningmeester 

 

 

 

 

((volgt nog)) 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 
 

Verslag van de Kascommissie 

 

 

 

 

 

((komt nog)) 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 
 

Begroting 2013 

 

 

 

 

 

((komt nog)) 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel  

 
 

Voorstel contributie 2013 

 

De afbouw in twee jaar van de gemeentesubsidie van € 720 via € 360 in 2013 naar nul in 2014 

dwingt ons de inkomsten van onze vereniging te verhogen met andere middelen. Ook willen 

wij de kosten omlaag brengen. Wat onveranderd moet blijven is de kwaliteit van Den 

Heertgang en het aantal lezingen. 

 

Manieren om de inkomsten te vergroten: 

- meer leden werven (zie Nieuwe activiteiten op p. #); 

- contributie verhogen. 

 

Manieren om de onkosten te verkleinen: 

- toegangsprijs instellen lezingen voor niet-leden (is sinds eind 2012 gesteld op € 2,--); 

- verhoging contributie en verhoging contributie van zogenaamde postleden (personen 

buiten Gestel, waarvan de  nieuwsbrief niet door vrijwilligers kan worden rondgebracht en 

voor wie Den  Heertgang per post komt) 

- digitaal toesturen van de nieuwsbrief (besparing op porti en kopieerkosten). 

 

 

Daarom stellen wij een contributieverhoging voor van € 2,50 en het instellen van de groep 

postleden. 

 

Hiermee worden de bedragen: 

 

- gewone leden    € 17,50 

- gezinsleden    € 12,50 

- postleden   € 25,-- 

- donateurs/begunstigers € 27,50 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel  

 
 

Werkgroepen en nieuwe activiteiten 

 

Werkgroepen 

De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen: 

Historische groep, bestaande uit: Gerrit Verwegen, Nico van Hengstum, Jef van Veldhoven, 

 Wim van Lankveld, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

 Diverse documenten zijn getranscribeerd en op de website geplaatst. 

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, Piet 

 Donders, vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

Website, Mona van der Sloot, contactpersoon: Frans Cooijmans. 

Inventarisatiegroep, bestaande uit: Mona van der Sloot en Robert van Erp#. 

Educatie, contactpersoon: Martien van Griensven 

 Het project Jet en Jan loopt goed op de scholen 

Genealogie, contactpersoon: Bert van Beek. Diverse bestanden worden beheerd door Nico 

 van Hengstum, Jef van Veldhoven en Bert van Beek. 

Nieuwe activiteiten # 

Prioriteit heeft de ledenwerving.  

- Er zal een nieuwe folder gemaakt worden met aangepaste contributies#.  

- Wij vragen elk lid om minstens één nieuw lid te werven. Om u daarbij te ondersteunen 

 ontvangt u enkele folders en een extra aflevering van Den Heertgang# we hebben nog 

90 gilde edities of het te grote overschot van voorgaand jaargangen om aan een  potentieel 

nieuw lid uit te delen. 

Digitaal versturen van de nieuwsbrief. 

- Wij vragen iedereen met een e-mail adres dat aan ons door te geven, zodat we de 

 kopieerkosten omlaag kunnen brengen. 
 

Programma voor 2013 (Jan graag aanvullen) # 

De lezing van Jos Swanenberg is net achter de rug 

Gepland zijn de volgende lezingen/activiteiten: 

- . . . . . 

- Optreden van dansgroep Brabants Bont in samenwerking met De Beemden op 27 mei 

 a.s., aanvang 19.30 u in De Beemden # 

- lezing van Anton van der Lee, ervoorzitter van de Heemkundekring Onsenoort 

 (werkgebied van Vlijmen en Drunen tot Heusden) en bestuurslid van het 

 Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel over een nog nader te bepalen 

 onderwerp. 

 

 


