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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 

Sint-Michielsgestel 

 
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

 

Maandag 23 februari 2015 

 

 

Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2 

 

 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u) 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de  

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 23 februari 2015. 

 

 

De jaarvergadering is in Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2. 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u). 

 

 

Voor en na de jaarvergadering hebt u de gelegenheid om  

een kijkje te nemen in ons nieuwe Heemhuis. 

 

Ingesloten zijn de volgende bijlagen: 

 

- agenda algemene ledenvergadering 

 

- verslag van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2014 

 

- jaarverslag 2014 

 

- financieel jaarverslag 2014 

 

- verslag van de kascommissie 

 

- begroting 2015 

 

- werkgroepen en nieuwe activiteiten 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 23 februari a.s., 

Het bestuur. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering, maandag 23 februari 2015 
 

 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen van de agenda 

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van                             

10 maart 2014 

5. Jaarverslag 2014 

6. Financieel Jaarverslag 2014 

a. verslag van de penningmeester 

b. verslag van de kascommissie  

c. decharge bestuur over het gevoerde beleid 

7. Begroting 2014 

8. Vaststellen Contributie 

9. Bestuursverkiezing 

De vacature voor de functie van voorzitter is nog niet ingevuld. Er zijn geen 

bestuursleden die aftreden. 

10. Benoeming Kascommissie 

Bea Strous is aftredend en Annemarie Bolhaar 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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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Heemkundevereniging 

“De Heerlijkheid Herlaar” op maandag 10 maart 2014 in Ontmoetingscentrum “De Huif”.  

 

Aanwezig waren: 16 leden + 6 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: De Heren Ton Koenders en Erik van Boxtel. 

 

1.         Opening van de vergadering: 

            De voorzitter, Bert van Beek, opent, staande, om 20.10 uur de vergadering. Hij vraagt   

            allen een moment van stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Martien van    

            Griensven. Tot vlak vóór zijn overlijden was Martien nog actief op allerlei  

            heemkundig terrein. Bert van Beek en Jan van den Broek hebben onlangs nog spullen  

            van Martien gekregen voor de heemkundevereniging. Vervolgens memoreert Bert                    

            enkele anecdotes over de handel en wandel van Martien en zijn nimmer aflatende  

            dadendrang. Vervolgens heet de voorzitter alle aanwezigen van harte welkom. 

 

2.         Mededelingen: 

            Als de techniek ons niet in de steek laat zal Frans Cooijmans ons een presentatie geven  

            van de nieuwe website van de vereniging .  

             

3.         Vaststellen van de agenda: 

            De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 

4.         Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 februari 2013: 

  - punt 4: Het  bezoek aan golfclub “Zegenwerp” heeft nog niet plaats- 

             gevonden. Er moet nog steeds een afspraak gemaakt worden.  

                

5.         Jaarverslag 2013: 

            - Een topper was zonder meer de Open Monumentendag op zondag 15 september.  

            Organisatie en bezoekers waren zeer tevreden.  

            - De lezing “De Gelukkige Klas”heeft niet iedereen kunnen bekoren. Theo Schure  

            merkt op dat het geen fijne lezing was. De titel was misleidend en bovendien was  

            het verhaal niet bondig. Bert van Beek licht toe dat je niet altijd van tevoren weet wat  

            voor een spreker je in huis krijgt. Overigens: er wordt van tevoren altijd goed gekeken  

            of het onderwerp interessant genoeg is en er worden met de spreker altijd goede  

            afspraken gemaakt over de spreektijd. 

            - N.a.v. pand A 216 (punt Nieuwe Aanwinsten): Wil iedereen alert zijn wanneer  

            iemand voor de heemkundevereniging waardevolle spullen kwijt wil. Wijs de  

            betreffende persoon op de mogelijkheid deze over te dragen aan de heemkunde- 

            vereniging. Belangwekkende documenten kunnen we vervolgens inscannen zodat ze  

            via de website te raadplegen zijn. Dit gebeurt al in Den Dungen.  

            Met name recente bidprentjes zijn interessant omdat ze inzicht kunnen verschaffen in  

            de geschiedenis van de laatste tijd. Archieven zijn, vanwege geheimhoudingsplicht,  

            vaak pas na vele jaren te raadplegen.   

             

 

6.         Financieel jaarverslag 2013: 

            a. Verslag van de penningmeester: 

            - Bij een ongeveer gelijkblijvend aantal leden heeft de contributieverhoging,  

            vanzelfsprekend, geleid tot meer contributie-inkomsten en ook de collecte voor het  

            Anjerfonds heeft weer een mooi bedrag opgeleverd. Deze meevallers compenseren  
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             enigszins de per 1 januari 2014 weggevallen gemeentelijke subsidie-inkomsten.  

            - Bij de uitgaven valt op de hoge post voor computer en website, uitgaven die, willen  

            we bij de tijd blijven en goed bereikbaar zijn, absoluut noodzakelijk zijn.  

            - Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. Wederom dank aan Frans Cooijmans  

            voor het goede en zorgvuldige beheer van onze penningen. 

            b. Verslag van de kascommissie: 

            - Bea Strous en Jef van Veldhoven hebben de boeken gecontroleerd, alles goed  

            doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat alles klopte, mede dankzij de                  

            goede informatievoorziening door Frans Cooijmans.   

            c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid:  

            Het bestuur wordt, op voorstel van de kascommissie, onder dankzegging aan Bea en  

            Jef voor hun zorgvuldige werk, decharge verleend. 

 

7.         Begroting 2014: 

            We teren in op ons vermogen. Dat houdt natuurlijk een keer op. We moeten zuinig  

            met de penningen omgaan, maar we moeten dat niet zichtbaar maken in onze  

            activiteiten. Interen is helaas een feit.  

            Henk van Gestel vraagt zich af of onze Heertgang niet een te zware wissel trekt op  

            onze uitgaven. Frans Cooijmans licht toe dat één uitgave in 2013 ongeveer 500 euro  

            kostte. Maar een verenigingsblad is wel een visitekaartje voor een vereniging, en dus  

            eigenlijk onmisbaar.  

            Theo Schure is zeer content over De Heertgang: goed verzorgd, goede inhoud.  

            Compliment aan de redactieleden. Frans Cooijmans zal de complimenten overbrengen  

            aan zijn mede-redactieleden 

 

8.         Vaststelling contributie 2014: 

             De contributie zal in 2014 niet worden gewijzigd. Maar we zullen op termijn niet aan  

             een verdere contributiestijging kunnen ontkomen. 

             Henk van Gestel merkt op dat de contributie wel in overeenstemming moet zijn met  

             de activiteiten. 

             

9.         Bestuursverkiezing: 

            Mona van der Sloot en Bert van Beek zijn beiden aftredend. Mona van der Sloot is  

            herkiesbaar en aangezien er geen verdere kandidaten zijn wordt zij herkozen als lid   

            van het bestuur.  

            Bert van  Beek is niet herkiesbaar. Ook voor hem hebben zich geen nieuwe kandidaten  

            gemeld.  

            Dit betekent dat er momenteel een vacature is voor een voorzitter. 

 

10.       Benoeming Kascommissie 2013:   

            Bea Strous treedt af als lid van de kascommissie. Jef van Veldhoven blijft  

            voor een tweede termijn en gaat samen met Annemarie Bolhaar de kascommissie  

            vormen voor 2014. 

 

11.       Anjercollecte en andere acties:  

            De Anjercollecte was afgelopen jaar wederom een geweldig succes, dankzij de  

            grootse inspanningen van Jan van den Broek. Jan houdt opnieuw een vurig pleidooi  

            voor meer collectanten. 

             

12.       Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten: 
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            - Onze werkgroepen zijn nog steeds actief. De samenstelling van de diverse    

            werkgroepen blijft ongewijzigd. Nieuw is wel de Jubileumcommissie. Deze bestaat  

            momenteel uit drie personen: Bert van Beek, Robert van Erp en Jef van Veldhoven.   

            Zij gaan bekijken hoe we ons 25-jarig bestaan kunnen vieren. Het wordt in ieder geval  

            een activiteit die gekoppeld zal worden aan de Open Monumentendag 2014. Het   

            thema van deze dag zal zijn: “Reizen en Vervoer in Sint-Michielsgestel”. Te denken  

            valt aan schippers op de Dommel en het betalen van tol, reizen naar en van De    

            Ruwenberg, Instituut voor Doven en Beekvliet. Er bestaan veel verhalen en anecdotes  

            over reizen en vervoer in Gestel. Deze worden momenteel gedocumenteerd. De  

            tentoonstelling zou kunnen worden gecombineerd met een boekje. Het bestuur moet  

            aan dit idee nog wel haar fiat geven.  

            Bea Strous stelt voor op De Beemden te informeren of er nog verhalen zijn die de   

            moeite van het optekenen waard zijn.  

            Gerard Gersjes zal, in overleg met KBO en De Beemden, actie ondernemen.  

            Ander idee is om die voorbije tijd te verbeelden met echte voertuigen uit die tijd, evt.   

            gecombineerd met personen met bijpassende kleding. Goede ideeën die het verdienen  

            om verder uitgewerkt te worden. Mocht iemand nog meer ideeën hebben, laat het één  

            van de commissieleden weten. 

             

13.       Rondvraag: 

            - Bea Strous dankt voor de tekst en de muziek van het bevrijdingslied. Ze heeft een  

            poging gedaan het lied te zingen, maar dat valt blijkbaar nog niet zo mee. 

            - Henk van Gestel merkt op dat de bestuursverkiezing eigenlijk nog niet is afgerond.  

            Hoe denkt het bestuur nu verder te gaan? Bert van Beek merkt op dat het bestuur  

            naarstig verder zal zoeken naar een geschikte voorzitter. Ideeën vanuit de vergadering  

            zijn uiteraard van harte welkom. Voorlopig zullen de taken worden verdeeld om een  

            gezonde voortgang van de vereniging zoveel mogelijk te garanderen. Henk denkt dat  

            het toch nodig is dat één van de bestuursleden, zij het dan tijdelijk, aanspreekpunt  

            moet zijn. Er moet dus op zijn minst een vice-voorzitter zijn. Theo Schure is van  

            mening dat dit statutair zelfs verplicht is. Het bestuur zal op korte termijn de ontstane  

            situatie intern bespreken en handelen naar bevinden. Inmiddels blijft de vraag vanuit  

            het bestuur onverminderd van kracht om met z’n allen uit te kijken naar een goede  

            opvolger van Bert van Beek. 

            -Frans Cooijmans dankt Bert van Beek voor 7 jaren van kundige sturing van onze                   

            vereniging. Bert dankt het bestuur en de leden van de vereniging voor de prettige  

            samenwerking 

 

             

14.       Sluiting: 

            De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 

 

 

             
Na de pauze géén demonstratie van onze nieuwe website. Blijkbaar is het nog niet mogelijk 

draadloos te communiceren met de ICT apparatuur die De Huif tot haar beschikking heeft.  

De leden krijgen als tip mee thuis, op eigen computer, te kijken wat er op de website 

www.deheerlijkheidherlaar.nl allemaal te vinden is. Beslist de moeite waard en derhalve van harte 

aanbevolen.    

 

http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel 
 

Jaarverslag 2014 
 

Samenvatting 
In 2014 bestond onze vereniging 25 jaar. 

Dit is gevierd met het uitbrengen van het boekje: Sint-Michielsgestel in oude prentbriefkaarten. Alle 

leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. 

 

Op zondag 18 mei heeft onze vereniging een donatie mogen ontvangen van carnavalsvereniging de 

Dors(t)vlegels. Dit gebeurde tijdens de Voorjaarsfeesten in Halder. Frans Cooijmans, Jef van 

Veldhoven en Bert van Beek waren aanwezig om de donatie in ontvangst te nemen.  

 

Nieuwsbrieven 
In 2014 verschenen er 7 nieuwsbrieven. In februari, mei, augustus, september, oktober, november 

en december.  

 

Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten 
In 2014 werden de volgende lezingen gehouden: 

 

 Maandag 10 maart 201; Jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 Maandag 31 maart 2014; Jan Timmer; Het cultuurlandschap en zijn geschiedenis. 

 Zondag 18 mei 2014; een donatie ontvangen van carnavalsvereniging de Dors(t)vlegels. 

 Dinsdag 10 juni2014; Frank Meijneke; De voettocht van dominee Stephanus Hanewinckel 

door de Meierij. 

 Zondag 14 september; open monumentendag; tentoonstelling met het thema: Op reis. 

 Maandag 20 oktober; Peter Vermeulen; Kleine Religieuze Monumenten in Noord Brabant. 

 Maandag 10 november 2014; jaarlijkse ledenavond; aandacht voor de nieuwe website en 

oude filmpjes van Gestel. 

 Dinsdag 2 december 2014; Ad Rooms; het Rijke Roomse Leven, waarin speciale aandacht 

voor Sint Nicolaas. 

 

Leden 
Het ledenaantal is exact hetzelfde als vorige in december. Zie onderstaande tabel (getallen december 

van elk jaar). 

 

2006 75 

2007 74 

2008 83 

2009 92 

2010 96 

2011 98 

2012 95 
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2013 98 

2014 98 

  

 

 

Den Heertgang 
In 2014 verscheen Den Heertgang 2 keer. Waarvan het tweede nummer totaal aan de weekmarkt is 

gewijd. 

 

 

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 

€ 382,43 opgebracht. Helaas daalt de opbrengst de laatste jaren, zie onderstaande tabel.  

 

2011 € 503,00 

2012 € 495,00 

2013 € 468,00 

2014 € 382,00 

 

 

Bestuur 
Het bestuur kwam viermaal bij elkaar. Op 14 april, 30 juni, 26 augustus en 17 november. 

Daarnaast was er zeer veel e-mailcontact tussen de bestuursleden. Het bestuur bestond uit: 

Bert van Beek (voorzitter), tot de algemene jaarvergadering 2014. 

Na  de algemene jaarvergadering bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

Hein Gartsen (secretaris) 

Frans Cooijmans (penningmeester) 

Robert van Erp (bestuurslid, archief) 

Mona van der Sloot (bestuurslid, communicatie) 

Jan Spit (bestuurslid, bijeenkomsten). 

Er is dit jaar geen nieuwe voorzitter opgestaan. De leden hebben alle taken verdeeld. 

 

 

 

Kascommissie 

Bea Strous was vorig jaar aftredend en Jef van Veldhoven zou voor de tweede termijn zitting nemen 

in de kascommissie. Echter Jef van Veldhoven heeft hiervan afgezien omdat hij deelnam aan de 

jubileumcommissie en het maken van het jubileumboekje.  

We hebben Bea Strous bereid gevonden deze taak nog eens op zich te nemen en zal samen met 

Annemarie Bolhaar, die zich vorig jaar melde, de kascommissie vormen. 

 

 

 

Werkgroepen 

De groep Historie en Toponiemen is elke 1e woensdag van de maand te vinden in onze Heemruimte   
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Nieuwe aanwinsten 

 
21-02-2014: Gift Mark Kapteijns: Rouw en trouw bescheiden  

 

9-4-2014: ontvangen; 2 archief dozen met het archief van Houthandel van der Meijden,   

Van Dhr. Kees Kempenaars, eigenaar van het huis Theerestraat 21, voorheen Café “Pas Buiten” 

ofwel Sus van der Meijden. Voorheen Theerestraat E 118, sectie 1282. 

Hij vond deze bescheiden op zolder onder de euzen.(de schuinte van de kap) 

 

16-04-2014: 5 Foto’s  op karton,  foto en bidprentjes: van Harrie en Agnes van Rooij-van Mil. 

Schoonouders van Mona van der Sloot X Pieter van Rooij, van Harrie, van Pieter, van Harrie, van 

Louis, van Pieter  van Rooij. 

       

03-05-2014:  7 plakboeken overlijdens advertenties en zeer oude bidprentjes, voornamelijk uit / 

rond Sint-Michielsgestel. 

Geschonken door Mark Kapteijns, uit Sint-Michielsgestel, wonende in Gemonde. Uit de erven van 

tante Paula van Boxtel-Kapteijns, Hemelrijkstraat 11, 5271 TX St. Michielsgestel, Tel.: 04105-

14335,  

 

07-05-2014: Bidprentjes (7) Veghel, heemkundekring Vehchele, Henk van der Voort 

 

18-05-2014: Jaarverslag 1941 Instituut voor Doofstommen - St. Michielsgestel 

 

22-05-2014: 3 foto’s Oude Fietsen, Willem-Jan van Buuren 

 

13-07-2014: 7 foto’s Fam van Grinsven, Molenbergstraat, John Bongers Uden 

 

23-07-2014: ontvangen van BHIC, met dank aan Archivaris; Johan van Heel 

Voorzittershamertje van het plaatselijke Armenbestuur, “H. Vincentius van Paola” 

 

15-08-2014: Collectie Boeken Schenking, Robert van Erp 

 

13-11-2014: Collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-1945, gepubliceerd in 52 wekelijkse 

delen in samenwerking met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 4 stevige banden.  

Christine van Geel, Sint-Michielsgestel 

 

2-12-2014: Gift 2 boekjes, Dhr. v. Corven; Langs ’s-Heren Wegen, veldkapellengids voor Noord 

Brabant (96). Grenskapellen voor de Katholieke inwoners der Generaliteitslanden 1963 
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Bijlage bij Financieel Jaarverslag 31-12-2014. 
 

 

Begroting:     2013  2014   2015 
 

Inkomsten: 

 

Rente        100,-      50,-      50,- 

Contributie          1330,-  1650,-  1650,- 

Donatie         10,-      50,-      50,- 

Subsidie       360,-        -        - 

Anjerfonds      400,-    400,-    400,- 

Verkoop Heertgang     300,-    100,-    100,- 

Inkomsten lezingen, niet leden   100,-    100,-    100,- 

Verkoop Jubileumboekje        -        -    650,- 

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

Totaal inkomsten      2600,-  2350,-  3000,- 

 

 

Uitgaven:  

 

K.v.K.             -        -        - 

Erfgoed Brabant         22,50     25,-      22,50 

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

Contributie Historische Ver.Brabant        32,50     35,-        - 

Zaalhuur lezingen        400,-   400,-    400,- 

Lezingen, activiteit, uitstapje      500,-    500,-    500,- 

Drukkosten Heertgang           1000,- 1000,-    782,- 

Administratie kosten, nieuwsbrieven     450,-    500,-    400,- 

Bankkosten          65,-     40,-      50,- 

Website, computer       100,-   200,-    150,- 

Heemruimte, documentatie centrum      100,-   100,-  1500,- 

Aanschaf doc/boeken/CD/DVD      100,50   100,-        - 

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

Totaal uitgaven      2840,- 2945,-  3850,- 

 

 

Interen     - 240,-  -595,-  -850,- 

 

 

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans. 

 

 

Werkgroepen en nieuwe activiteiten 
 

De groep Historie en Toponiemen is elke 1e woensdag van de maand te vinden in onze Heemruimte   

 

Datums voor nieuwe activiteiten zijn nog niet bekend, maar zullen zo spoedig mogelijk aan u 

medegedeeld worden. 


