HEEMKUNDEKRING UDEN

CONCEPT

NOTULEN VAN DE 60e ALGEMENE JAARVERGADERING
op: Maandag 16–04-2018

Van het bestuur waren aanwezig:
A.de Groot, voorzitter; Th. Raijmakers, penningmeester;
T. Voermans; W. Rovers; J.Brouwer; M Wijdeven en J Hendriks secretaris
01. Opening: De voorzitter opent de 60e vergadering met een welkom aan eenieder. In het
openingswoord memoreert zij het eerste jaar als voorzitter van een zeer geoliede vereniging. Het eerste
jaar heeft duidelijk gemaakt dat er heel hard gewerkt wordt en dat dit harde werken ook waardering
krijgt van binnenuit als wel van buitenaf. Kortweg het voelt als een warm bad waarop men trots kan
zijn..
02. Notulen van de 59e jaarvergadering op 24 april 2017:
De notulen worden door de voorzitter puntsgewijs doorgenomen en worden daarna goedgekeurd.
03. Mededelingen:
De voorzitter noemt en herdenkt middels 1 minuut stilte de 10 leden die sedert de vorige
jaarvergadering zijn overleden .
- Annie van Berkel is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat al beter en ze kan bezoek
ontvangen.
- Hanneke van Alphen ontving een bronzen penning voor haar vele werk op archeologisch
gebied. Proficiat!!
- 60 jarig jubileum HKKU. Een werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen om op
29 september een mooie OPEN DAG te kunnen hebben in ons eigen Heemhuis.
- Afgelopen jaar zijn enkele legaten ontvangen. De vele boeken worden mogelijk verkocht. Van
het geschonken bedrag wordt iets blijvends aangeschaft. Hierover later verslag.
- De boekverkoop zal naar verwachting ergens in oktober 2018 plaatsvinden.
- 29 april bezoekt een delegatie uit Little Chute o.a. Uden en ons Heemhuis .
- De werkgroep Vluchtoord heeft middels flyers het herdenkingsprogramma wereldkundig
gemaakt. De reis naar Ieper is door te geringe deelname geannuleerd.
- Ook wij als heemkundekring krijgen te maken met de Algemene Verordening
Personeelsgegevens. Het protocol hieromtrent wordt nog opgesteld. In concrete betekent dit
wel dat de secretaris niet zomaar gegevens van leden aan leden kan doorgeven.
- Ook het Heemhuis heeft schade ondervonden van de blikseminslag in de kruisherenkapel. Met
enkele kleine reparaties is e.e.a. te verhelpen. De kosten vallen gelukkig mee.
- De penningmeester geeft aan dat dit zijn laatste jaar in deze functie is.
Excursies/lezingen:
- 22 april 2018 Lezing in MRK door Hanneke van Alphen ter afsluiting van de tentoonstelling
aldaar.
- 8 mei 2018, grote excursie naar Gouda. Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen beschikbaar..
14 augustus 2018 fietsexcursie o.l.v. Wil en Lies Verbossen. Het programma/doel van de tocht
wordt later middels Sprokkels en website bekend gemaakt.
- Kleine excursie. Hierover is nu nog niets bekend. Ook hier geldt: wordt t.z.t. middels de website
en Sprokkels bekend gemaakt.
- 28 mei de laatste lezing voor de vakantie zal handelen over Volkel. In verband met Pinksteren is
dit de 4e maandag van de maand..

04 Jaarverslag 2017
De secretaris leest het jaarverslag over de activiteiten in 2017 voor. Dit verslag geeft geen aanleiding
tot vragen / reacties vanuit de zaal.

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 € 374,73
Ook de balans toont aan dat we er goed voorstaan.
De begroting 2018 is wat “conservatief” opgesteld om wat financiële armslag te hebben bij
onverwachte tegenvallers. Het eerder vermelde legaat is hierin niet verwerkt maar wordt specifiek
besteed. hiermee komen we tegemoet aan de wens van de familie.
Enkele vragen welke niet met de overzichten te maken hebben maar n.a.v. recente gebeurtenissen:
dhr Verkuijlen. Zijn we verzekerd tegen blikseminslag? Nu wel maar ten tijde van de blikseminslag
niet. Gelukkig viel de schade mee.
mevr. Verbeek. Heeft de annulering van de reis naar Ieper iets te maken met de hoge bijdrage en kan
hierop worden geanticipeerd? De oud voorzitter als lid van werkgroep Vluchtoord geeft aan dat de
HKKU niet de organisator is maar medewerking verleent. Bovendien is de reis het vorige jaar ook al
georganiseerd door dezelfde organisator en is mede daardoor de animo minder.
De Kascommissie, bestaande uit de heren Jan Somers en Lambert Goossens, bericht bij monde van de
eerstgenoemde dat alles in prima staat is bevonden en complimenteert en dechargeert de
penningmeester over het boekjaar 2017
Benoeming kascommissie 2018 Voor het komende jaar zal deze bestaan uit de heren Lambert
Goossens en Toon Swinkels
06 Bestuursverkiezing.
De aftredende en herkiesbare leden, Wim Rover en Has Hendriks worden zonder stemming
herkozen. De voorzitter geeft hierbij wel aan dat door het overlijden van Tiny Bouwmans een vacature
in het bestuur is ontstaan maar dat daar op de korte tijd nog geen invulling aan is kunnen geven.
07 Rapportage Uden in Geschriften
Statutair verplicht geeft Uden in Geschriften, ofschoon geen onderdeel van de Heemkundekring, een
verslag van het voorbije jaar op onze ledenvergadering.
Namens het bestuur van Uden in Geschriften deed Wim Rovers, onthandt door de blikseminslag, een
kort verslag waarbij hij de samenstelling van het bestuur en de technische commissie van U.i.G
benoemde.
Op de rol staan de uitgaven van enkele boeken:
- een tweede boek over het vluchtoord welk wordt gepubliceerd bij de afsluitende activiteiten van
100 jaar Vluchtoord door H Hellegers
- Grepen uit de Udense geschiedenis deel 3 door ASanders.
Een boekwerkje over Negossie door de werkgroep dialect komt mogelijk later. Een en ander moet nog
worden herzien.
Het projectplan Attentietegels, bij markante plaatsen in Uden wordt middels zo’n tegel wat verteld
over de plaats of gebouw, vindt doorgang.
Op www.Udeningeschriften kun je kosteloos boeken downloaden over Uden welke niet meer in de
handel verkrijgbaar zijn.
08 Rondvraag
Mevr. J Geurts vraagt of en hoe iets op de site is te vinden. Het gevraagde staat op de site en is
middels een link in te zin.
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 23-04-2018
goedgekeurd op de jaarvergadering d.d.

voorzitter J.P.M.M.A. de Groot

secretaris J.C.Hendriks

NA DE PAUZE
Door de Stichting Hei’s archief werd een leuke diapresentatie gegeven en becommentarieerd over de
geschiedenis van het dorp Mariaheide.

