HEEMKUNDEKRING UDEN
NOTULEN VAN DE 59e ALGEMENE JAARVERGADERING
op: Maandag 24–04-2017
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 59e vergadering met een hamer ((1-7-58) BWU ) deze
bijeenkomst en heet eenieder van harte welkom. Waar de hamerinscriptie op duidt is niet bekend.
02. Notulen van de 58e jaarvergadering op 18 april 2015:
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 .
Excursies/lezingen:
- 9 mei 2017, grote excursie naar Diest De excursie is inmiddels volgeboekt, we vertrekken met
een volle bus.
fietsexcursie o.l.v. Wil en Lies Verbossen. Het programma/doel en datum van de tocht worden
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.
- 15 mei de laatste lezing voor de vakantie zal handelen over beekdalen. Beekdalen zijn plekken
waar vroege bewoning plaatsvond en gezien de archeologische vondsten in de nabijheid van
Uden kan dit voor ons een interessante lezing zijn. 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 staan in augustus weer op de rol. Voor zover niet reeds via de
organisatie benaderd, kunnen nieuwe geïnteresseerden bij de secretaris inschrijfformulieren e.d.
opvragen.
- Vluchtoord 14-18 heeft nog steeds onze aandacht. Het onlangs opgevoerde spel -Fanny- paste
daarin. Tijdens het korenfestival op 30 april zal in het lege pand van Bart Smit komt op die dag
een kleine tentoonstelling. In 2018/2019 komen we op het Vluchtoord nader en uitgebreider
terug hetgeen tevens de afsluiting is van dit project.
- De lezing over die schilderende Jood waarmee Piet Mondriaan werd bedoeld is goed gevallen
bij de toehoorders. Van 28-05 t/m13-08 is er een tentoonstelling over deze schilder waarbij een
3600 film wordt vertoond over Uden. De organisatie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het VVV kantoor.
Na deze laatste mededeling neemt de vice voorzitter even de hamer over en nodigt Dhr. H Hellegers,
in zijn hoedanigheid als voorzitter van Brabants Heem naar voren te komen en geeft hem het woord.
Dhr. Hellegers benoemt en roemt in een niet echt korte toespraak de inzet, het enthousiasme en
gedrevenheid waarmee Adriaan Sanders als voorzitter van de HKKU zich sterk heeft gemaakt voor
deze kring en aanpalende activiteiten.
Voor deze inzet bedankt de spreker Adriaan en overhandigd hem de gouden onderscheiding van
Brabants Heem.

04 Jaarverslag 2016
De secretaris leest het jaarverslag over de activiteiten in 2016 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. De
penningmeester vroeg of er echt geen vragenwaren want een robbertje “cijferworstelen”vindt hij altijd
wel leuk!
Het financieel overzicht sluit af met een positief saldo € 553,94Ook de balans toont aan dat we er goed voorstaan.
De begroting 2018 is wat aan de zuinige kant wardoor een begroot tekort ontstaat van €1045.
Dit is niet beangstigend. We moeten gewoon rekening houden met het feit dat bepaalde inkomsten niet
vanzelfsprekend zijn. Ook zijn bepaalde uitgaven niet altijd in de hand te houden. Denk aan de
kostenpost energievoorziening die per jaar (winter) nogal kan verschillen.
De vergadering keurt de begroting goed en bedankt de penningmeester middel een applaus.
De Kascommissie, bestaande uit de heren Jan Somers en Ton Boudewijns, bericht bij monde van de
laatstgenoemde dat alles in prima staat is bevonden en complimenteert en dechargeert de
penningmeester over het boekjaar 2016
Benoeming kascommissie 2017 Voor het komende jaar zal deze bestaan uit de heer Jan Somers en de
heer Lambert Goossens
06 Bestuursverkiezing.
De aftredende en herkiesbare leden, Theo Raijmakers en Tonny Voermans worden herkozen.
Het bestuur heeft bij de vorige jaarvergadering 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. Voorgedragen als bestuurslid is Annemieke de Groot.
Zij heeft zich aan de vergadering voorgesteld en is voor de duur van 2 jaar gekozen als bestuurslid.
Waarom 2 jaar. Omdat zij in de vacature stapt die Adriaan voor 1/3 deel reeds heeft vervuld is zij over
2 jaren wel voor de periode van 3 jaar her verkiesbaar.
De vergadering kan aannemen dat Annemieke in de eerstkomende bestuursvergadering door de
bestuursleden als voorzitter wordt gekozen.
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 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
t.w. een boek over Mondriaan
een tweede boek over het vluchtoord
De website van U.i G is vernieuwd en zal verderf worden onderhouden door de nieuwe voorzitter van
U.i G Inez van Tienhoven
De aanwezigen worden nogmaals 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 . Nieuw toegevoegd zijn: De Rakt een stukske Uden van Ad Vrenssen
De Petruskerk van Piet Smeets
De penningmeester van U.i.G Arnold van Lieshout, vraagt nu even het woord en nodigt dhr. Hellegers
nogmaals uit om naar voren te komen en deze overhandigt mevr. Sanders (Maria) het eerste exemplaar
van het boekwerkje – Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden- dl 1 wat samengesteld door
Adriaan.

08 Rondvraag
Als door de vergadering geen vragen worden ingebracht neemt de vice voorzitter Marius Wijdeven
het woord en bedankt nogmaals de aftredende voorzitter voor zijn inzet de afgelopen 16 jaren.
Zijn dankwoord wordt onderstreept door de vergadering middels een staande ovatie.
09 Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur met dank aan de aanwezigen en voor het in hem gestelde
vertrouwen en nodigt de mensen uit voor een kop koffie of iets anders.
Notulen opgemaakt
op 25-04-2017
goedgekeurd op de jaarvergadering d.d. 16 april 2018

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

secretaris J.C.Hendriks

NA DE PAUZE
Een modeshow waarbij een aantal authentieke kostuums, in het bezit van onze vereniging, werd
gepresenteerd. Wij zagen voorbijkomen:
de gezagdrager in de processie,
een pastoor in zwart kazuifel,
een marechaussee in een vooroorlogs kostuum,
een schoolmeisje in zwarte kledij met idem poffertje;
een kinderkruisheer;
een weduwe in rouw met een falie;
een koekenbakker van De Slinger.
en als apotheose kwam dhr. Verbossen binnen in het originele statiekostuum van voormalig
burgemeester Thijssen.
Dit kostuum, via een oom, welke in dienst was bij Thijssen en per testament in het bezit gekomen van
dit uniform, kwam dit in bezit van dhr. Verbossen. Staande de show werd dit kostuum overhandigd
aan de Heemkundekring en de bijbehorende documenten werden door Adriaan en Ad getekend.

