HEEMKUNDEKRING UDEN

conceptNOTULEN VAN DE 61 ALGEMENE JAARVERGADERING
e

op: Maandag 15–04-2019
Van het bestuur waren aanwezig:
A.de Groot, voorzitter; Th. Raijmakers, penningmeester;
W. Rovers; J.Brouwer; M Wijdeven en J Hendriks secretaris
Afwezig m.k. T. Voermans;
01. Opening: De voorzitter opent de 61e vergadering met een welkom aan eenieder. In het
openingswoord verwoord zij waarom zij zo trots is op onze vereniging. Er wordt door
vrijwilligers hard gewerkt, zowel aan het gebouw als aan de inventaris en de collectie.
Bovendien worden groepen uit de basisschool en het voortgezet onderwijs ontvangen.
Hiermede wordt het culturele erfgoed van ons als gemeenschap bewaard maar beter nog
ook aan het nageslacht doorgegeven.
Om dit ook voor de toekomt te bestendigen is het bestuur doende om structuren in de
verenging vast te leggen zodat alle harde werkers zich geruggensteund weten en
tegelijkertijd de organisatie staat.
02. Notulen van de 60e jaarvergadering op 16 april 2018:
De notulen worden door de voorzitter puntsgewijs doorgenomen en worden zonder dat er op of
aanmerkingen zijn goedgekeurd.
03. Mededelingen:
De voorzitter noemt en herdenkt middels 1 minuut stilte de 6 leden die sedert de vorige
jaarvergadering zijn overleden .
Door Marius Wijdeven wordt aan de vergadering kenbaar gemaakt dat de komende weken tot half
mei het Heemhuis minder “bewoonbaar”is omdat de inventaris grondig wordt gerenoveerd.
04 Jaarverslag 2017
De secretaris leest het jaarverslag over de activiteiten in 2018 voor. Naar aanleiding van dit verslag
wordt op een later moment gevraagd naar de exacte opbrengst van de boekenverkoop. De
penningmeester geeft aan dat de opbrengst na aftrek van de onkosten rond de 1600 euro zal bedragen..
05 financiële zaken
De voorliggende financiële stukken waren dusdanig helder dat er geen vragen werden gesteld.
Het financieel overzicht Mede door subsidies, contributies en opbrengsten uit lezingen kunnen wij
ook dit jaar weer positief afsluiten met een saldo van € 95,30
Ook de balans toont aan dat we er goed voorstaan.
De opgebouwde reserves zijn behoorlijk maar kijkend naar bijv. groot onderhoud (ruim € 29.000,-)
dan is dat veel maar als binnen nu en enkele jaren het platte dak moet worden vervangen dan is zo’n
pot snel een stuk leger.
De begroting 2020 is wat “conservatief” opgesteld en resulteert in een nadelig saldo van € 950,00.
De penningmeester maakt zich hierover geen zorgen omdat dit nog altijd kan worden rechtgetrokken.
De Rabo-clubactie kan een nog beter resultaat geven dan begroot. Hiervoor trouwens dank aan onze
trouwe donoren. En zo zijn er meer posten die e.e.a. in een positief saldo kunnen doen veranderen.
De Kascommissie, bestaande uit de heren Lambert Goossens en Toon Swinkels, bericht bij monde
van de eerstgenoemde dat alles in prima staat is bevonden en complimenteert en dechargeert de
penningmeester over het boekjaar 2018
Benoeming kascommissie 2019 Voor het komende jaar zal deze bestaan uit de heren Toon Swinkels
en Hidde Nota

Theo maakt, als aftredend penningmeester, gebruik van dit moment , om even terug te zien naar het
moment waarop hij als startend penningmeester de financiën moest voorleggen en door enkele leden
wat kritisch werd , maar vooral om eenieder te bedanken voor het in hem gestelde verrouwen en zegt
in een fijne sfeer te hebben kunnen werken.
Ook de voorzitter haakt hierop in om Theo te bedanken. Niet alleen een kundig penningmeester maar
ook een bestuurslid dat zaken op een positief kritische manier bekijkt. Hij heeft onze financiële
administratie professioneel opgezet en gedigitaliseerd. Bij al zijn financiële handelen speelde de vraag:
“Doen we hier goed aan, kan het niet anders.” Je financiële geweten was in deze je kompas.
Mede door jouw beleid staan we als vereniging zo goed voor.
Voor zijn vrouw Roos een bloemetje als dan en voor Theo een flesje rosé.
Als voorzitter van Brabants Heem nam de heer H.Hellegers het woord. Ook hij stipuleerde Theo’s
financiële kwaliteiten maar wees er ook op dat Theo als rechtgeaarde Udenaar voor een
heemkundekring ook andere waarden heeft. Voor zijn verdiensten voor de vereniging ontving Theo de
zilveren erespeld van Brabants Heem.
06 Bestuursverkiezing.
De aftredende en herkiesbare leden, Annemieke de Groot, Marius Wijdeven en Jacques Brouwer
worden zonder stemming herkozen. Door het tussentijds afreden van Theo Raijmakers draagt het
bestuur Ton Boudewijns voor als bestuurslid. Nadat hij zich even aan de vergadering heeft voorgesteld
wordt zijn voordracht door de vergadering bekrachtigd.
07 Rapportage Uden in Geschriften
2018 was voor Uden in Geschriften een druk jaar.
Uitgebracht werden
-Grepen uit de Udense geschiedenis dl 3 door A Sanders opl 250 ex.
- Udense Negossie (werkgroep dialect) oplage 250 st. een 2e druk is reeds verschenen
-Van Vluchtoord Uden terug naar een eenzame hei door H Hellegers oplage 375
Eerste contacten zijn gelegd met de Udense brandweer bij monde Van Twan v d Velden. Opzet is een
boek uit te brenden over de Udense Brandweer . Opzet presentatie november 2019
Er is een projectplan gemaakt en de werkgroep attentietegels is opgericht. Bekeken wordt waar deze
komen liggen. De tegels worden gelinkt aan de website U.i.G.
Samen met Toon Verbakel zijn meerdere mensen doende gegevens te verzamelen over 140
oorlogsslachtoffers zodat ook hierover een boel kan verschijnen
Informatie is te verkrijgen via http://www.Udeningeschriften.nl/
08 Rondvraag
Theo geft aan dat er nog plaatsen vrij zijn voor de excursie naar HarderwijkMevr.
José Klotz vraagt hoe het gesteld is met de bereikbaarheid van het Heemhuis in geval van een
calamiteit. Wat is de dichtstbijzijnde AED ?
Dit heeft de aandacht van het bestuur. Er is gekeken naar het gebouw maar ook naar de weg ernaar toe.
Onlangs is iets voorgevallen en was de ambulance zeer snel ter plaatse en ging de poort open
Dit punt blijft een punt van aandacht binnen het bestuur.
Lies Verbossen. Fietstocht 2019 6 augustus. Doel van de tocht is nog niet bekend.
09 Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur met dank aan de aanwezigen en nodigt de mensen uit
voor een kop koffie of iets anders.
Notulen opgemaakt
op 17-04-2019

goedgekeurd op de jaarvergadering d.d
voorzitter J.P.M.M.A. de Groot

secretaris J.C.Hendriks

NA DE PAUZE
Kleien lezing
De straatnamen in de gemeente Udendoor Adriaan Sanders

