
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar 

Sint-Michielsgestel

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 maart 2016.

De jaarvergadering is in Ontmoetingscentrum De Huif, Hortensiastraat 2.

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 u).

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 23 februari 2015

- jaarverslag 2015

- financieel jaarverslag 2015

- verslag van de kascommissie

- begroting 2016

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 1 maart a.s.,

Het bestuur.
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Agenda Algemene Ledenvergadering, dinsdag 1 maart 2016

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen van de agenda

4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2015

5. Jaarverslag 2015

6. Financieel Jaarverslag 2015

a. verslag van de penningmeester

b. verslag van de kascommissie 

c. decharge bestuur over het gevoerde beleid

7. Begroting 2015

8. Vaststellen Contributie

9. Bestuursverkiezing

De vacature voor de functie van voorzitter is nog niet ingevuld. Er is één bestuurslid dat aftreed.

10. Benoeming Kascommissie

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 23 februari 2015 in Ontmoetingscentrum “De Huif”. 

Aanwezig waren: 21 leden + 5 leden bestuur 

Afwezig met bericht van verhindering: De heren Piet Donders en Frans Schellekens . 

1. Opening van de vergadering: 

Hein Gartsen opent om 20.10 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen 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. 10 maart 2014: 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd 

5. Jaarverslag 2014: 

- Wederom dank aan Jan van den Broek voor zijn nimmer aflatende inzet voor het Anjerfonds. 

- Annemarie Bolhaar complimenteert een ieder die zich heeft ingespannen voor het fraaie 

fotoboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging en voor de prima organisatie 

van de Open Monumentendag op zondag 14 september. 

6. Financieel jaarverslag 2014: 

a. Verslag van de penningmeester: 

- De uitgave van het al bij punt 5 genoemde jubileumboekje heeft gezorgd voor een extra 

onkostenpost, maar daar staat, door verkoop, ook een aanzienlijk bedrag aan inkomsten tegenover. 

Daarnaast vertegenwoordigt de voorraad boekjes natuurlijk ook een slapend vermogen. De verkoop 

loopt nog aardig, maar het zal nog wel 1 à 2 jaar duren voordat alle boekjes zijn verkocht. 

Voorgesteld wordt de toekomstige inkomsten uit deze boekjes op te nemen in de balans, waar ze 

boekhoudkundig ook thuis horen. Henk van Gestel stelt voor dat ieder lid van de vereniging twee 

boekjes koopt om deze op een later moment aan een geïnteresseerde cadeau te doen. Om zijn 

voorstel kracht bij te zetten koopt hij twee boekjes. 

- Ons gedwongen vertrek uit de (gratis) huisvesting op Kentalis heeft onze financiële positie niet in 

positieve zin beïnvloed. Al onze spullen zijn momenteel ondergebracht in een, overigens prima, 

ruimte in De Huif, maar daar hangt ook een behoorlijk prijskaartje aan. Dit zou op termijn een 

probleem kunnen worden. 

b. Verslag van de kascommissie: 

Bea Strous en Annemarie Bolhaar hebben de boeken gecontroleerd, alles goed doorgenomen en zijn 

tot de conclusie gekomen dat alles klopte, mede dankzij de goede informatievoorziening door Frans 

Cooijmans. Zij stellen voor het bestuur decharge te verlenen. 

c. Decharge bestuur over het gevoerde beleid: 

Het bestuur wordt, op voorstel van de kascommissie, decharge verleend. Hartelijk dank aan Bea 

Strous en Annemarie Bolhaar voor hun voortreffelijke werk. 

7. Begroting 2015: 

Verhoging van de contributie is op dit moment nog niet aan de orde, maar daar zal op een gegeven 
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moment niet aan te ontkomen zijn. Bert van Beek vindt dat de nood nog niet acuut is; we kunnen 

wel een aantal jaren interen op onze reserves. Frans Cooijmans ziet in de nieuwe heemruimte ook 

mogelijkheden. Verder zullen we binnenkort dubbele of niet relevante boeken in het bestand van de 

vereniging te gelde gaan maken. Zo zal Het Dagboek van Anne Frank (één van de eerste drukken) 

uit de nalatenschap van Paul Minkels zeker wel wat opbrengen. Hein Gartsen stelt dat we door het 

nieuwe heemhuis in De Huif nu eindelijk beter zichtbaar zijn. Dat geeft positieve energie. Het 

alternatief was alles in te pakken en ergens op een zolder op te bergen. Annemarie Bolhaar vindt dat 

we het heemhuis optisch aantrekkelijk moeten maken, maar daar wil De Huif nog niet zo in mee. 

Mogelijk op termijn wel. Sjef van Veldhoven stelt voor een artikeltje te plaatsen in de Brug om 

meer bekendheid te geven aan onze nieuwe ruimte. Annemarie geeft als suggestie om via het KBO 

kleine groepen ouderen uit te nodigen en informatie te geven over ons heemhuis. Dit levert 

misschien verhalen op en mogelijk ook nieuwe leden 

8. Vaststelling contributie 2015: 

De contributie zal in 2015 niet worden gewijzigd. Maar we zullen volgend jaar waarschijnlijk niet 

aan een verdere contributiestijging kunnen ontkomen. 

Henk van Gestel merkt op dat je wel goed moet kijken wat je, in ruil voor de contributie, je leden 

aanbiedt aan lezingen en Heertgangen . Gerrit Nijrolder wil het dit jaar nog aankijken. Bert van 

Beek vindt dat we nog meer digitaal moeten gaan werken. Er zijn nu nog 40 “papieren” leden en 

daar is dus nog wel wat “winst” te behalen. Henk van Gestel stelt dat je alles wat digitaal 

binnenkomt ook zelf moet uitprinten. Dat is op zich al een kostenverhoging. Dus 

contributieverhoging en steeds meer digitaal is eigenlijk een dubbele verhoging. 

9. Bestuursverkiezing: 

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Sjef van Veldhoven vindt dat we nu nog een 

relatief jong bestuur hebben en dat is een voordeel. Annemarie Bolhaar complimenteert het huidige 

bestuur voor haar creatieve oplossing in deze “voorzitterloze” periode door een goede 

taakverdeling. 

10. Benoeming Kascommissie 2015: 

Bea Strous treedt, onder dankzegging, af als lid van de kascommissie. Annemarie Bolhaar neemt 

plaats voor een tweede termijn en gaat samen met Henk van Gestel de kascommissie vormen voor 

2015. 

11. Anjercollecte en andere acties: 

De Anjercollecte 2014 was opnieuw een geweldig succes, dankzij de grote inspanningen van Jan 

van den Broek. Jan houdt opnieuw een vurig pleidooi voor meer collectanten. De collecte dit jaar is 

van 31 mei t/m 6 juni. 

12. Werkgroepen en Nieuwe Activiteiten: 

- Sjef van Veldhoven deelt mede dat de werkgroep toponiemen is overgegaan in een werkgroep die 

zich bezig houdt met het transcriberen van teksten. Momenteel is deze werkgroep bezig met het 

transcriberen van cijnsboeken. 

- Op het heemhuis ligt veel materiaal dat nog gearchiveerd moet worden. Wellicht zou een nieuwe 

werkgroep zich hiermee bezig kunnen gaan houden. Het bestuur roept 

leden van onze vereniging op eens een keer langs te komen op een dinsdagavond om zich een beeld 

te vormen van wat er nog allemaal moet gebeuren. 

- De vergadering wordt bijgepraat over komende lezingen en over de activiteiten vanuit onze 

vereniging in het kader van het 200-jarig bestaan van Beekvliet. Bert van Beek spoort het bestuur 
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aan deze memorabele gebeurtenis zo veel mogelijk te gelde te maken middels de door haar 

geplande publicaties. 

- Henk van Gestel en Annemarie Bolhaar zijn benieuwd in hoeverre onze vereniging betrokken is 

bij activiteiten in het kader van de linie van 1629. Wij zijn hier slechts zijdelings bij betrokken. De 

heemkundevereniging in Den Dungen daarentegen is hier veel actiever mee bezig. 

13. Rondvraag: 

- Sjef van Veldhoven vraagt of het bestuur bereid is de kosten op zich te nemen voor 

voorlichtingsmateriaal voor de Basisschool over de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier een 

project over de boerderij van Kapteijns aan de Schijndelseweg. Het antwoord is duidelijk: JA 

- Hein Gartsen vraagt of in onze mailing naar de leden het IBAN-nummer kan worden 

geactualiseerd. Komt in orde. Verder vermeldt Hein dat in 2016 de carnavalsoptocht in Den Dungen 

voor een deel in het teken zal staan van de herdenking van de 500e sterfdag van Jeroen Bosch. Het 

is de bedoeling dat wagens die aan dit feit zijn gewijd zullen worden “bewaard” voor de 

Halfvastenoptocht van 2016. 

- Henk van Gestel wil graag de Dungense collectie bidprentjes digitaal uitbreiden. Bidprentjes 

geven ons zoveel informatie en zijn vaak goed bruikbaar voor artikelen in het heemblad. Zijn vraag 

is of Den Dungen de collectie van Gestel mag gebruiken. Is geen probleem, maar wij willen de 

collectie ook graag digitaal hebben. Frans Cooijmans vraagt wie het digitaliseren van de collectie in 

Gestel op zich wil nemen. 

Bert van Beek merkt tot slot nog op dat veel mensen ook geïnteresseerd zijn in de voorkant van de 

prentjes. Scan ze bij digitaliseren dus aan beide kanten! 

14. Sluiting: 

Hein Gartsen sluit de vergadering om 21.25 uur. 

Na afloop van de vergadering werd onze leden de mogelijkheid geboden met eigen ogen ons 

nieuwe onderkomen in De Huif te aanschouwen. Deze ruimte is voortaan elke dinsdagavond 

geopend van 19.30 uur tot 21.00 uur en verder na telefonische afspraak met Frans Cooijmans (073-

5514359) 
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Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015

Samenvatting

De hoogtepunten voor onze vereniging dit jaar:

• de verhuizing op 10 januari 2015 van de oude hostibakkerij op het terrein van Kentalis naar onze 

nieuwe ruimte in de huif 

• we hebben een aantal donaties ontvangen 

• we hebben een bijdrage geleverd aan het 200 jarig bestaan van Beekvliet

Nieuwsbrieven

In 2015 verschenen er 7 nieuwsbrieven. In januari, maart, mei, juni, juli, oktober en november.

In juli verscheen een extra nieuwsbrief, digitaal, vanwege het overleden van Frans van Dommelen. 

Bijeenkomsten/lezingen/activiteiten

In 2015 werden de volgende lezingen gehouden:

Maandag 23 februari 2015; Jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Dinsdag 7 april 2015; Lezing van Theo Nooijen over wateraders, wichelroede lopen, enz.

Dinsdag 19 mei 2015; Lezing van Cees Verhagen over propaganda in de eerste wereldoorlog.

Zondag 12 juli 2015; Bezoek aan kasteel Stapelen in Boxtel

Dinsdag 4 augustus; Presentatie van een extra dik nummer van de nieuwe Heertgang “Wielerdorp Sint-

Michielsgestel”, bij lunchgalerij de Rijker.

Zondag 13 september 2015; open monumentendag; tentoonstelling met het thema: Kunst en ambacht

Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober 2015; begeleiden van de wandelingen op Beekvliet.

Dinsdag 20 oktober 2015; Lezing van Nel Schriks over Vincent van Gogh.

Maandag 23 november 2015; jaarlijkse ledenavond

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

2013 98

2014 98

2015 93
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Den Heertgang

In 2015 verscheen Den Heertgang 2 keer. Het eerste nummer was een extra dikke editie, een themanummer 

van een recente geschiedenis: Het “WIELERDORP SINT-MICHIELSGESTEL”.
Het tweede nummer was wederom een themanummer. Deze keer over het 200 jarig bestaan van Beekvliet. 

En ook deze keer een extra dikke uitgave. 

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

€ 453,74 opgebracht. Na een daling van een aantal jaren is de opbrengst dit jaar gestegen!

2011 € 503,00

2012 € 495,00

2013 € 468,00

2014 € 382,00

2015 € 453,74

Bestuur

Het bestuur kwam 4 keer bij elkaar. Op 19 februari, 23 februari de jaarvergadering, 26 mei en 29 sept

Daarnaast was er zeer veel e-mailcontact tussen de bestuursleden. 

Na  de algemene jaarvergadering 2015 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 nog steeds geen nieuwe voorzitter opgestaan.
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Nieuwe aanwinsten

Giften en aanwinsten, de heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” Sint-Michielsgestel 

12-01-2015; Schooljaar 1948-1949 Huize Ruwenberg; 

Hr Kempenaars, FHL 91, 5212RC ’s-Hertogenbosch

12-01-2015 15-01-12 Computer HP schoring; Hein Gartsen

12-01-2015 Koffiezetapparaat, met koffie, suiker, melkpoeder en koekjes; Mona van der Sloot

15-01-2015 15-01-15 Brief Kamp Vught; Mw. Marijke Kuipers, Ede

25-01-2015 15-01-25 Foto’s, Agnes en Harrie van Rooij-v Mill

27-01-2015 In bewaring K.V.O. 

Mw. Thea van den Bosch, Ericstraat 44, 5271KN Sint-Michielsgestel 

03-02-2015 Waterkoker, Jan Spit

04-02-2015 Foto’s en heemkundige bescheiden, Marie Sibyllae van de Westelaken

11-02-2015 2015-02-11 Erven Paul Minkels

23-02-2015Kantooragenda v. der Meijden van 1935, Kees Kempenaars 

27-02-2015 Aanstelling Pastoor de Vree, Christofoor. Kees Cornelissen uit Eersel

2015-03-07 Foto's Fam. Jan van Buuren

2015-03-11 bidprentjes stik André Schoones

2015-03-18 Gift DD André Foto ca1918 Burgerwacht voor Huize OVERKERK

2015-03-19 Gift Wilma van den Broek-van der Donk Brabantia

2015-03-26 Bruikleen gemeente Zolder oude gemeentehuis

2015-04-01 Gift Oud Notaris Jan ten Berge

2015-04-21 Enveloppe met foto’s; o.a. vakanties kapelaan Willems

2015-05-28 Gift; Jan Lurinks Beekvliet ’s Eeuwfeest

2015-06-03 Bruikleen gemeente Zolder oude gemeentehuis

2015-06-10 Vervolg 4-2-2015 Erven Marie Sibyllae van de Westelaken

2015-07-07 Gift boek De Dommel Fam. van Grinsven Via; Jef van Veldhoven

2015-08-21 Foto’s zouden uit StMG komen; van heemkundever. Rosmalen, Kees van den Bosch

2015-10-03 Digitale foto Familie van Roosmalen-Theunissen

2015-11-23 Twee oude Kerkboeken met prentjes en 1 bidprentje van Gerdina Merkx-Timmermans. 

Geschonken via Piet Donders door Gerard Merkx X Joke van den Boogaard

2015-11-24 Archief (5 dozen) Frans van Dommelen. Drie dozen, dinsdagavond ontvangen van Wim 

van Lankveld. Er zijn nog 2 dozen bij Jef van Veldhoven.

2015-12-13 Gift Mark Kapteijns: 5 plakboeken moeder, Sofia Loren, Schetsen, Vincent van Goch, 

Vips, Koningen, koninginnen en Sterren, Koningshuis Oranje. 

2015-12-15 CD Selectie door Wim van Lankveld uit heemkunde collectie van Dhr. F. van 

Dommelen gedigitaliseerd door Jef van Veldhoven, dec. 2015

6 jan 2016 archief Berail verzameld door Pieter Heessels, Schijndel via Nico van Hengstum
10 delen in 5 ordners.
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Financieel jaarverslag geldmiddelen per 31-12-2015.

Exploitatie rekening 2015 

Inkomsten 2013 2014 2015
Rente Bedrijfs Spaar Rekening   107,32     63,40     38,39

Contributie      2013 1702,75       -       -

2014     35,- 1616,61       -

2015     17,50 1651,- 

Donatie en giften     82,50   272,50   157,50

Subsidie gemeente   360,-   -  (Wandelgids en Heertgang)500,-

Anjerfonds (1/3)   467,52   382,43   453,74

Advies aan Archelogische bureau’s        -        -       -

Verkoop Heertgangen     37,-         (14,- open)203,45   649,95

Verkoop Herdenk Waardeer Leer     10,-     20,-       -

Betalingen lezingen niet leden     67,60     66,-     68,90

Verkoop Jubileumboekje   (openstaand 313,95) 2137,25   962,75

Vrijwillige bijdrage Jubileum boekje   326,85       -

Verkoop Wandelgids Beekvliet   759,80

Verkoop overtollige boeken   109,-

Verkoop boeken verzameling   635,43

Totaal inkomsten          € 2869,69         € 5105,99 5986,46

Uitgaven
Kringbijdrage Brab.Heem      45,50     45,50     45,50

Erfgoed Brabant       25,-       -       -

Cont.Historische Ver.Brabant                 35,-       -       -

Zaalhuur, koffie, enz.    425,50   430,80   445,90

Lezingen, activiteiten    607,-   (115,- in 2013)580,-   325,-

Drukkosten Heertgang        402,80   768,50 1256,10

Drukkosten, Jub. boek, Wandelgids     424,71   (jubil. boek)4404,26  (folder 14,-)1062,40

Adm.Sec.Kopiëren Nieuws, Jaarverg. 141,59   163,77     73,69

Adm. Sec.Nieuws, kerstkaart, verstuur 289,21     16,40     13,05

Adm. Bestuursvergaderingen        5,-       -       -

Adm.Versturen Den Heertgang    145,23       (+boekje) 193,70   126,85

Adm.Versturen boeken verzameling     52,90

Adm. Attenties en representatie       -     76,85    (rijker 115,-) 127,-

Bank kosten     30,42     47,09   117,85

Computer, Site 1082,89     84,64   147,59

Archief, Heemruimte, Docu.Centr.      -     50,-      (huif 1500) 1557,95

Totaal uitgaven          € 3659,85          € 6861,51          € 5351,78

Exploitatie Saldo           € -790,16          € -1755,52                      € 634,68
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Saldo overzicht per 31 dec. 2012 2013 2014 2015

Bedrijfs Spaar Rekening           6744,96          5652,28 3015,68 4554,07

Betaalrekening   47,97             457,89   715,77     48,66

Contanten Kas 127,70             135,30                   430,55                211,45  

Beschikbare middelen        € 6920,63        € 6245,47         € 4162,-          € 4814,18

Balans rekening per 31 december 2012

Beschikbare middelen 2011 7337,58 Te betalen bankkosten (11)   -10,04

Te ontvangen rente Telerekening (12) 107,32 Vooruit betaalde contributie    15,--    

Te ontvangen contributie (11)         - Mogelijk oninbare contributie 15,--

Exploitatie Saldo 2011                            -428,48                           Kapitaal                          €     6976,38  

Totalen     7016,42         7016,42  

Balans rekening per 31 december 2013

Beschikbare middelen 2012 6920,63 Te betalen bankkosten (11)      -5,81

Te ontvangen rente Telerekening (13)   63,40 Vooruit betaalde contributie  -35,--    

Exploitatie Saldo 2013                            -790,16              Kapitaal                          €     6153,06  

Totalen     6193,87         6193,87

Balans rekening per 31 december 2014

Beschikbare middelen 2013 6245,47 Te betalen bankkosten            -14,41

Te ontvangen rente Spaar Rek. (14)      38,39 Vooruit betaalde contributie   -35,-

Exploitatie Saldo 2014                         -1755,52              Kapitaal                             €     4478,93  

Totalen     4528,34          4528,34

Balans rekening per 31 december 2015

Beschikbare middelen 2014 4162,- Te betalen bankkosten (15)       -7,71

Te ontvangen rente Spaarrekening (15)17,99 Vooruit betaalde contributie  – 17,50  

Te ontvangen contributie (15)               17,50

Exploitatie Saldo 2015                             634,68              Kapitaal                            €     4806,96  

Totalen     4832,17           4832,17

Het Jubileumboekje kost tot nu toe; 4404,26 – 2137,25 – 326,85 - 962,75 = 977,41 euro.

Er zijn nog 130 – 57 = 73 Jubileumboekjes “Sint-Michielsgestel in oude prentbriefkaarten” en 20 

gratis met een kaftfoutje, (van de 400) te verkopen voor minimaal á 11.01 = 1023,93 euro. 

De Wandelgids “Speuren naar sporen van Beekvliet” kost tot nu toe 1048,40 - 759,80 = 288,60 die 

bekostigt kunnen worden uit de subsidie van de gemeente (500,-  incl. Heertgang Beekvliet). 

Er zijn nog 115 (van de 350) Wandelgidsen te verkopen voor minimaal 2,96 = 340,40 euro. 

Sint-Michielsgestel, 10 januari 2016   Frans Cooijmans. (penningmeester)
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Bijlage bij Financieel 

Jaarverslag 31-12-2015.

Begroting:

Inkomsten:  2014 2015 2016

Rente      50,-     50,-     20,-

Contributie       1650,- 1650,- 1600,-

Donatie      50,-     50,-     50,-

Hart van Brabant, Rabo (327)   300,-

Subsidie / Advies archeologie        -       -       -

Anjerfonds   400,-   400,-   430,-

Verkoop Den Heertgang   100,-   100,-   300,-

Inkomsten lezingen, niet leden   100,-   100,-   150,-

Verkoop Jubileumboekje       -   650,-   500,-

Verkoop Wandelgids   350,-

Verkoop boeken over en giften   400,-

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

Totaal inkomsten   2350,- 3000,- 4100,-

Uitgaven: 

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

Erfgoed Brabant     25,-    22,50     22,50

Contributie Historische Ver.Brabant      35,-       -       -

Zaalhuur lezingen    400,-   400,-   400,-

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

Drukkosten Heertgang         1000,-   782,- 1200,-

Administratie kosten, nieuwsbrieven   500,-   400,-   150,-

Bankkosten     40,-     50,-   132,-

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

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

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

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

Totaal uitgaven 2945,- 3850,- 4100,-

Interen -595,- -850,- +/- 0,-

Vriendelijke groeten, Frans Cooijmans.
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