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Hierbij nodigen wij u uit voor de 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

Op maandag 10 maart 2014 
 

Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2 

 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u) 

 

* Na de jaarvergadering zal Frans Cooijmans onze nieuwe website presenteren 

 

 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering 

 

- verslag van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2013 

 

- jaarverslag 2013 

 

- financieel jaarverslag 2013 

 

- verslag van de kascommissie  

 

- begroting 2014 

 

- werkgroepen en nieuwe activiteiten 

 

 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 10 maart a.s., 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

Op de omslag een afbeelding van ons oude gemeentehuis, foto uit 2002. 

 Wat zal de nieuwe bestemming worden en kunnen er dan nog kinderen langs fietsen? 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering, maandag 10 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2013  

 (zie de bijlage op p. 4-6) 

 

5. Jaarverslag 2013 (zie p. 7-9)  

 

6. Financieel Jaarverslag 2013 

 a. verslag van de penningmeester (zie p. 10-11),  

 b.  verslag van de kascommissie (zie p. 12) 

 c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

 

7. Begroting 2014 (zie p. 13) 

 

8. Vaststellen Contributie  

 Voorgesteld wordt de contributie dit jaar niet te verhogen. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn Mona van der Sloot en Bert van Beek. Mona is herkiesbaar. Bert is niet 

 herkiesbaar. Hierdoor is er een vacature voor de functie van voorzitter. Het bestuur  roept 

leden op zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap.   

 

10. Benoeming Kascommissie 

 - Bea Strous is aftredend en Jef van Veldhoven 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 (zie p. 14-16) 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 

  

 

  



Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 
“De Heerlijkheid Herlaar” op maandag 25 februari 2013 in Ontmoetingscentrum “De Huif”.  
 
Aanwezig waren: 20 leden + 5 leden bestuur 
Afwezig met bericht van verhindering: geen. 
 
1.         Opening van de vergadering: 
            De voorzitter, Bert van Beek, opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van 
            harte welkom. 
 
2.         Mededelingen: 
            Er zijn geen mededelingen.  
             
3.         Vaststellen van de agenda: 
            De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 
4.         Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 5 maart 2012: 
  - punt 5: Jan Rietveld informeert of er al iets bekend is over het archeologisch  
             onderzoek dat de Gemeente zou uitvoeren n.a.v. de vondsten van Jan op het GEKO-  
             terrein. Hierover is nog niets bekend. Wordt nagevraagd bij de Gemeente.  
             - punt 12: Martien Groenendaal heeft ons uitgenodigd voor een bezoek aan   
             golfclub “Zegenwerp”. Dat bezoek heeft nog niet plaatsgevonden. Martien van   
             Griensven zal contact opnemen met Martien Groenendaal. Het is niet de bedoeling   
             dat we wachten tot de opening van de 6 nieuwe holes een feit is.  
             - punt 13: Hoe is de stand van zaken m.b.t. de nieuwe kiosk. Er is een commissie  
             bezig met het uitwerken van de plannen. Zoals bekend zal realisatie op het  
             Petrus Dondersplein niet doorgaan i.v.m. het bestemmingsplan, in Park Ruwenberg is  
             tot op heden nog geen actie ondernomen. 
            Verder wordt het verslag, zowel tekstueel als inhoudelijk, door de vergadering  
             goedgekeurd.   
 
5.         Jaarverslag 2012: 
            - Op p. 7, bij Nieuwsbrieven / Activiteiten, staat: Stichting Het Groene Buiten.  
            Gevraagd wordt of dit klopt. Ja, het moet dus niet zijn: Het Groene Woud. 
             - Op p. 8, bij Bestuur: Formeel is Frans geen bestuurslid meer (zie punt 9 Algemene  
             Ledenvergadering 5 maart 2012). Hij zit allen in het bestuur als beheerder van de  
             penningen. De vergadering moet officieel toestemming geven dat Frans deel uitmaakt  
             van het bestuur. Zie verder punt 9.   
             Verder bij Nieuwe aanwinsten toevoegen: Architect Bayens uit de Spijt heeft  
             nogal wat spullen geschonken aan de Heemkundevereniging. Deze staan  
             momenteel nog in ons Heemhuis. Er zitten, behalve spullen voor onze vereniging,  
             ook zaken bij die thuishoren bij de verenigingen in Gemonde en Maaskantje /  
             Den Dungen. Henk van Gestel en Frans Cooymans zijn dit momenteel aan het                                        
             inventariseren. Nadere mededelingen volgen zodra er meer zicht is op wat waar  
             thuishoort.  
 
6.         Financieel jaarverslag 2012: 
            a. Verslag van de penningmeester: 
            - Het ledenaantal van de vereniging blijft ongeveer hetzelfde. Maar door vergrijzing en  
            mogelijk te weinig aanwas zal dit aantal op termijn afnemen.  



            - De verkoop van De Heertgang levert geld op maar kost ook geld, denk bijv. aan het   
            in kleur uitgeven. Verzending per post zullen we in de toekomst toch moeten gaan  
            doorberekenen. 
            - Martien meldt dat er bij de Gemeente nog een potje is voor heemkundezaken. Bert  
            meldt dat het hier gaat over niet-geoormerkt geld dat voor elke culturele activiteit  
            kan worden gebruikt. Het is een algemene pot, waarop iedere vereniging die een  
            culturele activiteit organiseert, een beroep kan doen. Uitgaven voor bijv.  
            De Heertgang kunnen hieruit niet worden bekostigd. 
            - Begroting: onze subsidie houdt op per 1 januari 2014. We proberen een zo zuinig  
            mogelijk beleid te voeren, maar we teren toch ieder jaar wat in. We moeten zorgen dat  
            we ons inkomsten / uitgaven patroon goed in balans houden. 
            - Dank aan Frans voor het goede en zorgvuldige beheer van onze penningen. 
            b. Verslag van de kascommissie: 
            - Onze inkomsten lopen terug. Wel een opvallende post is de opbrengst van het  
            Anjerfonds. Dankzij de grote inzet van Jan van den Broek en Martien van Griensven   
            hebben we dit jaar weer een mooie opbrengst voor onze vereniging. Met nog meer  
            collectanten kunnen we dit bedrag ongetwijfeld nog hoger laten uitvallen. 
            - Formeel mogen bij het verslag van de kascommissie niet de naam en de  
            handtekening van de penningmeester staan. Overigens volgen wij deze procedure al  
            een aantal jaren. 
            De kascommissie, bestaande uit Bea Strous en Henk van Gestel, heeft de boeken  
            kritisch bekeken en in orde bevonden.   
            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  
            Het bestuur wordt op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging aan Bea en  
            Henk voor hun zorgvuldige werk, decharge verleend. 
 
7.         Begroting 2013: 
            De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 
8.         Vaststelling contributie 2013: 
            Het bestuur stelt voor nog dit jaar de contributie te verhogen. Thijs Braam stelt voor  
            de contributie te verhogen met 10 euro en het pauzedrankje zelf te betalen. De  
            vergadering vindt dit voorstel nogal rigoreus; mogelijk haken leden om deze reden af.  
            Voorgesteld wordt een geleidelijke contributieverhoging door te voeren: voor 2013  
            17,50 euro voor gewone leden, 12,50 euro voor gezinsleden. Postleden gaan 25 euro                
            betalen waardoor de post kostendekkend wordt verstuurd. Het bedrag voor donateurs /  
            begunstigers bedraagt: 27,50 euro. Verder gaan we zoveel als mogelijk informatie  
            digitaal versturen.  
            De vergadering gaat accoord met de voorgestelde bedragen,  
   
             
9.         Bestuursverkiezing: 
            Frans Cooijmans wordt bij acclamatie gekozen als penningmeester in het bestuur. 
            Hein Gartsen en Jan Spit worden beiden herkozen als leden van het bestuur. 
 
10.       Benoeming Kascommissie 2013:   
            Henk van Gestel treedt af als lid van de kascommissie. Bea Strous blijft  
            voor een tweede termijn en gaat samen met Jef van Veldhoven de kascommissie  
            vormen voor 2013. 
 



11.       Anjercollecte en andere acties:  
            - De Anjercollecte was afgelopen jaar wederom een geweldig succes, dankzij de  
            inspanningen van Martien van Griensven en Jan van den Broek. Jan Lunenburg is de  
            contactpersoon voor de Gemeente. De Anjercollecte in 2013 zal worden gehouden van  
            27 mei t/m 1 juni. Het gebied waar de kern Sint-Michielsgestel mag collecteren wordt  
            begrensd door de Bosschebaan, het gebied aan de overzijde is voor de collectanten van  
            Den Dungen. De molen aan de Genenberg is de grens voor Gemonde. Onze  
            Heemkundevereniging is de enige vereniging die collecteert in de kern Sint- 
            Michielsgestel. 
            - Op 9 maart wordt de jaarlijkse Zwerfvuilactie gehouden. Doen wij mee?? 
 
12.       Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten: 
            - Op dinsdag 19 maart zal Dr. Henk Roosenboom een voordracht houden onder de  
            titel: De Gelukkige Klas. 
            - Op zaterdag 20 april staat er een bezoek gepland naar het Gijzelaarsmuseum  
            Haarendael. Graag tijdig aanmelden. Zie nieuwsbrief.  
            - Op maandag 27 mei is er een optreden van dansgroep Brabants Bont in De Beemden.  
 
13.       Rondvraag: 
            - Bestaat er behoefte aan een ledenlijst van onze vereniging. Ligt nogal gevoelig i.v.m.  
            de wet op de privacy. We mogen zo’n lijst dus niet verspreiden 
            - Bea Strous vraagt of de tekst van het bevrijdingslied waarvan de omslag ons bij de  
            stukken voor de jaarvergadering werd toegezonden ook bekend is. Ja, dat is inderdaad  
            het geval. De tekst zal belangstellenden bij de volgende vergadering ter hand worden  
            gesteld. De tekst komt ook op de website. Martien heeft een opmerking over de  
            titelpagina van het lied. Maar dit is wat ons zo is overgeleverd en valt derhalve buiten    
            onze verantwoordelijkheid. 
            - Gerard Gersjes heeft een vraag over het schilderij in zaal 5 van De Huif: wie staan    
            daar op? Jef van Veldhoven maakt een foto en gaat op onderzoek uit. 
 
14.       Sluiting: 
            De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
             
 
 
 
 
Na de pauze hield Bert van Beek een korte voordracht onder de titel:  
De Bevolking van Gestel 150 jaar geleden. Weliswaar een kort, maar boeiend verhaal 
waaruit eens te meer blijkt, dat het alleszins de moeite waard en ook interessant is te speuren 
naar hoe onze voorouders hier gewoond en geleefd hebben. 
Dank je wel Bert.   
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 

 

 

5. Jaarverslag 2013 

 

Samenvatting 

Ondanks de verslechterde financiële positie was het een goed jaar voor de vereniging. Hoogtepunt was 

de Open Monumentendag met als thema Macht en Pracht, zie voor meer bijzonderheden hierna. 

Verder waren er goede lezingen, bijzondere activiteiten en ging onze nieuwe website van start. 

 

Nieuwsbrieven/activiteiten 

In 2013 verschenen er vijf nieuwsbrieven in maart, mei, augustus, september en december. Gelukkig 

kunnen we ze steeds meer per e-mail verzenden. Dat ontlast onze rondbrengers en het is goedkoper 

door de dalende kopieerkosten. 

 

Bijeenkomsten/lezingen    

In 2013 werden de volgende lezingen gehouden: 

 

datum Spreker(s) onderwerp 

28 jan prof. Jos Swanenberg Het Brabants Dialect 

Februari  Gouden tijden, zwarte bladzijden
1
 

19 maart Anton van der Lee Romanisering van Brabant 

20 april excursie naar het Gijzelaarsmuseum  

 te Haaren
2
 

27 mei optreden van de dansgroep   

 Brabants Bont
3
 

15 sep Open Monumentendag in  

 de Grote Ruwwenberg
4
 

28 okt  dr. Henk Roosenboom De gelukkige klas 

11 nov ledenavond 

 Bert van Beek Het geld van de Romeinen
5
 

 Jef van Veldhoven De geschiedenis van Huize Overkerk 

 

 

 

                                                           
1
 Activiteit samen met de Openbare Bibliotheek om verhalen te ontlokken aan de inwoners van Gestel over hun 

trots en hun verdriet. Het leverde wel mondelinge respons op, maar helaas geen publiceerbare verhalen. 
2
 In dit museum bevinden zich onder meer zaken die oorspronkelijk thuis hoorden op Beekvliet en De 

Ruwenberg te Gestel. 
3
 Deze bijeenkomst werd door ons aangeboden aan de bewoners van De Beemden en vond daarom ook daar 

plaats 
4
 Deze activiteit in samenwerking met Conferentiecentrum De Ruwenberg was een enorm succes, waar ca. 450 

mensen op af kwamen. De topattracties waren de tentoonstelling, verzorgd door ons bestuurslid Robert van Erp 

en de complete openstelling van het historische gebouw van De Ruwenberg. 
5
 Deze voordracht was een uitvoerige toelichting op de nieuwe expositie in het Oudheidkundig Museum te Sint-

Michielsgestel. 
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Leden 

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

tot stilstand gekomen, zie onderstaande tabel (getallen december van elk jaar). 

 

2006  75   2010  96 

2007  74   2011  98 

2008  83   2012  95 

2009  92   2013  98 

 

Om de ledenwerving te stimuleren, is een nieuwe folder ontwikkeld. Mocht u iemand weten die 

belangstelling heeft, geef deze folder dan door. De folder is te verkrijgen bij het bestuur en ook te 

downloaden op onze website: 

www.deheerlijkheidherlaar.nl/documenten 

 

Den Heertgang 

In 2013 verscheen één nummer. 

 

Anjerfonds 

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  

€ 467, 52 opgebracht. Helaas daalt de opbrengst de laatste jaren, zie onderstaande tabel. Dit heeft 

consequentie voor onze financiële positie, zie ook hieronder bij de Afbouw gemeentesubsidie. 

 

jaar Opbrengst (afgerond) 

 

2011 

 

503 

2012 495 

2013 468 

Afbouw gemeentesubsidie 

De subsidie bedroeg in 2012 nog € 720. Vanwege bezuinigingen wordt dit in twee jaar afgebouwd. In 

2013 ontvingen we nog € 360 en daarna niets meer. Daarom zijn nog meer inkomsten nodig en zullen 

de onkosten verder omlaag gebracht moeten worden. De ledenwerfactie in het afgelopen jaar heeft 

helaas niet voldoende nieuwe leden opgebracht. Daarom zullen wij op dit gebied actief moeten 

blijven. Tevens vragen wij u om uw e-mail adres door te willen geven zodat we de nieuwsbrieven (en 

voortaan ook deze uitnodiging voor de algemene ledenvergadering) per e-mail kunnen toezenden. Dat 

scheelt behoorlijk in de kopieerkosten. 

 

Website 

 

We hebben een nieuwe website, die na de jaarvergadering gepresenteerd wordt door Frans Cooijmans. 

De site ziet er niet alleen veel mooier uit, maar bevat nu ook veel meer informatie, waaronder een 

schitterende serie foto’s. 

www.deheerlijkheidherlaar.nl 

 

http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/documenten
http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/
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Bestuur 

Het bestuur kwam viermaal bij elkaar op 8 januari, 12 maart, 8 juli en 26 november. Daarnaast was er 

zeer veel e-mailcontact tussen de bestuursleden. Het bestuur 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 regionaal overleg Open 

Monumentendag (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-

Michielsgestel en Vught) en de Stichting De Groene Vesting (herleven Linie van 1629). 

 

Nieuwe aanwinsten 

Vlak voor zijn dood ontvingen we nog een deel van het resterende archief van Martien van Griensven. 

Deze documenten en fotoboeken worden thans door Robert van Erp toegankelijk gemaakt.  

Van mw. Bergit Sanders ontvingen wij enkele documenten over haar familie, waaronder een 

verklaring van de caféhouder Marinus van Esch, die in 1933 vrijwillig zijn sterkedrankvergunning 

prijs gaf voor het pand A 216 in de Dorpsstraat en een de toestemming  uit 1935 voor A.J. Jansen, om 

in ditzelfde pand A 216 consumptie-ijs te bereiden, ondanks dat “u geen watervoorziening in de 

ijsbereidplaats hebt”. 
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12. 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 en vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

 Diverse documenten zijn getranscribeerd en op de website geplaatst. 

Archeologische groep, bestaande uit: Theo Schure en vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

Redactie Den Heertgang, bestaat uit: Nico van Hengstum, Ruud van Aart, Thijs Braam, Piet 

 Donders en vanuit het bestuur Frans Cooijmans. 

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

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

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

 van Hengstum, Jef van Veldhoven en Bert van Beek. 

Jubileumcommissie: Bert van Beek, Jef van Veldhoven en vanuit het bestuur Robert van Erp. 

 

Nieuwe activiteiten 

In 2014 bestaat onze vereniging 25 jaar. Dat willen wij vieren met een speciale tentoonstelling tijdens 

de Open Monumentendag en het produceren van een boekje over het leven in Gestel toen het nog een 

kleine gemeente was met weinig inwoners. Het zwaartepunt bij beide projecten ligt op reizen
6
. Wie 

reisden er van en naar Gestel en hoe ging het vervoer? Er werd veel gereisd van en naar onze 

gemeente. Denk hierbij niet alleen aan de markt in Den Bosch en aan de paardentram, maar ook aan 

het reizen van en naar onze instituten: het Seminarie, het Instituut voor Doven en het Instituut De 

Ruwenberg. Gestel telde daarom in het verleden enkele hotels, die nu al lang verdwenen zijn. 

 

Tenslotte, zoals bij de vorige jaarvergadering is 

beloofd, de tekst en de muziek van het 

bevrijdingslied dat in de Ruwenberg door de 

gijzelaars Roosjen en Juda is gemaakt. 

 

 

                                                           
6
 Het thema van de Open Monumentendag 2014 is: Op reis. 






