HEEMKUNDEKRING UDEN
NOTULEN VAN DE 58e ALGEMENE JAARVERGADERING
op: Maandag 18–04-2016
Van het bestuur waren aanwezig:
A. Sanders, voorzitter; Th. Raijmakers, penningmeester;
T. Voermans; W. Rovers; T.Bouwmans; J.Brouwer; M Wijdeven en J Hendriks secretaris
01. Opening: De voorzitter opent de 58e vergadering met een hamer (1958)uit het gemeentekantoor
en heet iedereen welkom op deze bijeenkomst.
02. Notulen van de 57e jaarvergadering op 20 april 2015:
De notulen worden door de voorzitter puntsgewijs doorgenomen en , met hier en daar en
verduidelijking/ toelichting, goedgekeurd
n.a.v. de notulen merkt men op dat de kascommissie niet correct is weergegeven. Jos Gevers moet
zijn Hanneke van Alphen
03. Mededelingen:
De voorzitter noemt en herdenkt middels 1 minuut stilte de 3 leden die sedert de vorige
jaarvergadering zijn overleden.
Excursies/lezingen:
- 10 mei 2016, grote excursie naar Zierikzee De excursie is inmiddels volgeboekt 54 mensen
hebben zich gemeld.
- 16 augustus 2016, fietsexcursie o.l.v. Wil en Lies Verbossen. Programma wordt nog bekend
gemaakt.
- Kleine excursie. Hierover is nu nog niets bekend. Dit wordt t.z.t. middels de website en
Sprokkels bekend gemaakt.
- 24 mei ( dit is de 4e maandag) lezing in de kruisherenkapel en voor eenieder gratis
toegankelijk over De bewoners van het Vluchtoord. Waar kwamen deze mensen vandaan, hoe
is de Grote Oorlog in die woonplaats ervaren etc. De lezing wordt gegeven door Francis Stijnen,
oud burgemeester en nu schepen van Turnhout.
- Verzoek: De voorzitter vraagt de aanwezigen hun email adres door te geven en bij veranderen
van provider ook het nieuwe adres aan de secretaris door te geven.
- De Brabantse Heemdagen op 4 en 5 augustus worden dit jaar in Best gehouden.
Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris inschrijfformulieren e.d. opvragen.
- Deelnemers aan de grote excursie die in het bezit zijn van een museum jaarkaart worden
verzocht deze op 10 mei mee te nemen.
- Onze vereniging telt nu 279 leden.
- Ook in Oss wordt binnenkort een tentoonstelling georganiseerd over het Vluchtoord Uden.
- Een naar bericht. Onlangs is na een lezing een fiets in vernielde staat terug gevonden. Het
bestuur is pas later hiervan in kennis gesteld. Jammer! Meld zoiets meteen dan kunnen we in
overleg met de gedupeerde aangifte doen. Verzoek: plaats geen fietsen tegen het hek maar op
de daarvoor bestemde plekken. We weten niet waar de dader te zoeken maar geef geen
aanleiding.
04 Jaarverslag 2015
De secretaris leest het jaarverslag over de activiteiten in 2015 voor. Dit verslag geeft geen aanleiding
tot vragen / reacties vanuit de zaal.

05 financiële zaken
De voorliggende financiële stukken werden dusdanig helder door de penningmeester toegelicht dat
hier verder nagenoeg geen verduidelijkende vragen werden gesteld.
Het financieel overzicht sluit af met een positief saldo € 746,- Hierbij de toelichting dat de
gemeentelijke subsidie is gebaseerd op het aantal leden. Daar dit stijgende is, komen vanuit die bron
meer inkomsten. Ook de contacten met stichting “in C “zijn in deze belangrijk en verder brengen ook
gegeven lezingen het nodige in kas.
Wel kan het zijn dat de Gemeente Uden op grond van het positieve resultaat wat subsidiegeld
terugvordert. Daarover is nog niets vernomen.
Ook de balans toont aan dat we er goed voorstaan.
Nieuw: reserve Vluchtoord Uden. De gemeentelijke subsidies voor Market Garden en 100 jaar
Vluchtoord zijn niet geheel opgesoupeerd. Op ons verzoek aan de Gemeente Uden om dit in reserve te
houden voor mogelijk volgende stappen is positief gereageerd. Vandaar deze post.
Vanuit de zaal komt één vraag over de hoge energiekosten.
Dit heeft de aandacht van het bestuur. Er is nu een energiezuinige ketel gehangen met nieuwe
thermostaatknoppen. Isolatie van het gebouw kost veel en is dat renderend? Het geheel blijft onder
de aandacht.
Begroting toont een negatief saldo van € 1150,- De penningmeester geeft aan dat dit op het einde van
het jaar best wel zal meevallen maar de begroting is “krap”bemeten.
de post cursus/opleiding is nieuw. Dit om leden in staat te stellen ten faveure van de vereniging zich te
laten scholen.
De vergadering keurt de begroting goed.
De Kascommissie, bestaande uit de heer Ton Boudewijns en mevrouw Hanneke van Alphen, bericht
bij monde van de laatstgenoemde dat alles in prima staat is bevonden en complimenteert en
dechargeert de penningmeester over het boekjaar 2015
Benoeming kascommissie 2016 Voor het komende jaar zal deze bestaan uit de heer Ton Boudewijns
en de heer Jan Somers.
06 Bestuursverkiezing.
De aftredende en herkiesbare leden, t.w. Jacques Brouwer en Marius Wijdeven worden herkozen.
De voorzitter licht in deze toe dat Marius nu volgens de statuten moest aftreden omdat hij de termijn
van Jan Hegeman heeft volgemaakt. Marius geeft aan wel vicevoorzitter te willen zijn.
Voorzitter Adriaan Sanders geeft te kennen nog slecht voor 1 jaar herkiesbaar te zijn dit omdat hij zich
heeft voorgenomen op zijn 70e te stoppen met bestuurstaken.
De penningmeester neemt nu de hamer over en vraagt de vergadering om goedkeuring te geven aan de
herverkiezing van Jacques Brouwer en Marius Wijdeven en van Adriaan Sanders voor een
zittingstermijn van 1 jaar. Die goedkeuring wordt gegeven.
Het bestuur heeft het mandaat van de vergadering gekregen te zoeken naar een vervanger voor de
voorzitter zodat deze persoon zich kan inwerken en op de volgende jaarvergadering kan worden
voorgedragen
De penningmeester bedankt de vergadering namens de gekozen bestuursleden voor het in hen gestelde
vertrouwen.
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 verslag.
In het voorbije jaar werd 1 boekwerkje uitgebracht te weten:
-Verkleinwoorden in het Udens dialect.
Er wordt nu gedacht aan:
Bundeling van de artikelen van Willem Keris (emigratie 1850-1960)
digitaliseren artikelen over Uden uit de Katholieke Illustratie
Een 2e boek over Vluchtoord 1915-1919

De aanwezigen worden geattendeerd op de website van Uden in Geschriften.
Hier zijn kosteloos boeken in te zien en te kopiëren, boeken die niet meer in de handel verkrijgbaar
zijn .

08 Rondvraag
Dhr. Boudewijns. Is het niet lonend wanneer diverse werkgroepen zich niet wat meer in de picture
plaatsen op de web site.. Nieuwe leden moeten toch weten wat er zoal speelt.
Onze website is niet echt hip. Nieuwe leden krijgen vaak wel gevraagde informatie op de
dinsdagmiddag. Ook in de kascommissie is probleem van weinig informatie besproken.
Toegezegd wordt dat e.e.a. in de bestuursvergadering ter tafel komt.
Maria Peters-Broekhaus reageert op het gegeven door Wim Rovers gesteld dat er maar 1 persoon na
verblijf in het Vluchtoord hier is gebleven. Ook zij stamt van een Belgisch vluchteling. Eén in deze
niet exact te nemen. maar er zijn weinig mensen “blijven hangen”.
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 18-04-2016
goedgekeurd op de jaarvergadering 24-04-2017
NA DE PAUZE
Een lezing door Jan Timmers over het Puntensysteem in het Vluchtoord Uden.

