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1. Opening
Cor Schakenraad opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
De voorzitter memoreert aan de zorgen die bij de jaarvergadering van 2011 door hem zijn geuit.
Er is toen gesproken over een beperkt aantal vrijwilligers en over de zorgen in verband met het
voortbestaan van de heemzolder in verbande met de bouw van Litserborg.
Gelukkig hebben verschillende vrijwilligers zich in 2012 gemeld om de vereniging hulp te
bieden bij haar werkzaamheden. Helaas hebben zich nog geen kandidaten voor een
bestuursfunctie gemeld. De voorzitter geeft daarbij aan dat ook vrouwelijke bestuursleden
welkom zijn.
Aangezien de heemkundevereniging vanaf 2014 geen subsidie meer ontvangt van de
gemeente Sint-Michielsgestel zal waarschijnlijk de contributie verhoogd worden. Tevens is het
wegvallen van een subsidiemogelijkheid tevens reden om niet te verhuizen naar Litserborg. Het
bestuur heeft het standpunt ingenomen om zo lang mogelijk op de heemzolder gehuisvest te
blijven. In de jaarvergadering wordt een principebesluit genomen over het verhogen van de
subsidie, maar hangt een daadwerkelijke verhoging af van de financiële afsluiting van het jaar.
Als we die positief afsluiten en er geen ontwikkelingen zijn in onze huisvesting is een verhoging
misschien niet nodig.
Toon v.d. Hofstad reageert dat een heemkundevereniging wel thuishoort in het Kulturhus en
vraagt waarom het bestuur anders besluit. De voorzitter licht toe dat het doel van de
heemkundevereniging is om de heemcollectie die is opgebouwd door onze voorgangers in stand
te houden en een financieel verantwoord beleid te voeren. Het huren van een kleine ruimte in de
Litserborg voor bijvoorbeeld het veilig opslaan van bijzonder archiefmateriaal is voor onze
vereniging al een behoorlijke lastenverhoging. Dit staat nog los van de zorgen over de
heemcollectie en de eventuele mogelijkheid om samen met de bibliotheek het
documentatiecentrum onder te brengen.
De voorzitter voegt toe dat in het verleden alle verenigingen naar De Blauwe Scholk zijn
verhuisd, door subsidie van de gemeente. Het samenbrengen van de verenigingen is een
verantwoording van onze gemeente. Toon v.d. Hofstad vindt het opmerkelijk dat de vereniging
afhaakt, gezien het feit dat zij bij alle overleggen over Litserborg vertegenwoordigd werden.
Henk van Gestel en André Schoones hebben die overleggen bijgewoond. Henk meldt dat
inderdaad de intentie was om voor vergaderingen en lezingen gebruik te maken van de
faciliteiten van Litserborg en dat voor de heemcollectie een andere oplossing gezocht zou
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worden. Deze intentie bestond voor het stopzetten van de subsidie door de gemeente en is nu
om logische redenen gewijzigd.
Harrie Maas licht toe dat samenwerking met de bibliotheek nog steeds tot de mogelijkheden
behoort. Verder steunt hij het bestuur dat richting de gemeente nu een standpunt inneemt. Door
dit standpunt is nu de gemeente aan zet. De voorzitter correspondeert hier schriftelijk over met
de gemeente.
Sabine Walstra informeert naar de verwachtingen van de heemkundevereniging. De voorzitter
verwacht weinig van de gemeente, omdat alle subsidies van andere gelijksoortige verenigingen
ook zijn stop gezet. Dit neemt niet weg dat we niet kunnen onderhandelen over deze kwestie.
3. Vaststellen notulen van de vergadering van 28 maart 2012
De notulen wordt vastgesteld, met dank aan André Schoones voor zijn laatste taak in het
bestuur.
4. Jaarverslag van de secretaris
Henk van Gestel informeert naar de werkgroep archeologie en de reden waarom deze niet
betrokken is bij de werkzaamheden van de Willemsunie. De voorzitter licht toe dat de
heemkundevereniging hier niet bij betrokken is. Er is wel contact gezocht met de Willemsunie,
maar zij hebben besloten geen gebruik te maken van onze diensten. De vereniging wil hierover
niet op haar strepen gaan staan. De betrokkene is capabel en het eindrapport zal wel ter
beschikking worden gesteld. De huidige ontwikkelingen zijn dus niet bekend. Deze gang van
zaken is wel aanleiding geweest om richting de gemeente aan te geven dat wij hier in het
vervolg eerder en beter bij betrokken willen worden. Er was sprake van onwetendheid.
Inmiddels zijn we wel voor een ander project gevraagd. Daar is echter geen vondst gedaan.
De voorzitter meldt dat, zoals vermeld in het verslag, de ledenadministratie in 2012 door Jan
van Gool is verzorgd. Vanwege zijn gezondheid heeft hij deze taak over gedragen aan Kees van
Oudheusden. De voorzitter overhandigd een fles wijn aan Jan van Gool als dank voor zijn
werkzaamheden.
5. Jaarverslag van de heemzolder
Gijs Sterks leest het jaarverslag van de heemzolder voor. De voorzitter vult aan dat de
geschonken schoolbanken van Tilburgse afkomst waren en dus niet Dungens zijn. De banken
zijn geschonken aan het Boerenbondsmuseum. Harrie Maas vertelt de vergadering dat de
spullen van de heemzolder worden beschreven in Het Griensvenneke. De voorzitter overweegt
een digitale heemzolder, waarbij de objecten beschreven worden en fotografisch worden
vastgelegd. Er is al een CD met foto’s beschikbaar, de bruikbaarheid daarvan moet echter nog
worden onderzocht. Dit idee brengt wel kosten met zich mee voor dataopslag op internet.
Hierover moet dus nog een besluit worden genomen.
6. Jaarverslag van de redactie van Het Griensvenneke
Gijs Sterks leest het jaarverslag van de redactie voor. Ton de Lauwere meld dat de naam van
de drukker is gewijzigd in Dekkers Van Gerwen.
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7. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester heeft het financiële overzicht opgesteld. Dit is met de jaarstukken mee
verspreid. Er is een toename van het ledenbestand te zien. Deze is voorzichtig in de begroting
meegenomen, maar is er wel degelijk. Sabine Walstra oppert om de kosten van Het
Griensvenneke te reduceren door dit digitaal te verspreiden. Het bestuur vindt het tijdschrift
echter het visitekaartje van de vereniging. Harrie Maas geeft aan dat het digitaal verspreiden
van het tijdschrift bij andere verenigingen tot een ledenverlies heeft geleid. Gijs Sterks voegt toe
dat ook het digitaal beveiligen van dergelijke documenten niet goedkoop is. Als dit niet wordt
gedaan is er geen controle over te houden en is een krimp van het ledenbestand zeker te
verwachten. Het Griensvenneke blijft in de huidige vorm vier keer per jaar verschijnen. Na
verloop van tijd kan het wel digitaal beschikbaar worden.
Door een goede verkoop van het boek In 1900 heeft de vereniging haar lening bij het Frank
Sweensfonds al kunnen aflossen.
8. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond uit Stan Rijken en Jos van Thiel. Jos doet verslag en meldt dat de
penningmeester zijn werk goed heeft gedaan. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd,
deze bestaat uit Gerard Vughts en Jos van Thiel.
9. Activiteiten 2013
Er is een overzicht verspreid met de geplande activiteiten in 2013. De eerste activiteit vindt
plaats op 26 mei en bestaat uit een rondleiding bij het Arboretum. Deze activiteit is gratis,
aanmelden via de website of bij een bestuurslid is wel nodig.
Op 9 juni nemen we weer deel aan de braderie op het Maaskantje, die wordt georganiseerd
door Stichting ’t Oude Ambacht.
Op 8 september organiseert de heemkundevereniging samen met de fotoclub Den Dungen
een fototentoonstelling.
Op 6 oktober kan het museum ’t Brabants Leven worden bezocht. Hiervoor geldt wel een eigen
bijdrage. Aanmelden is tzt via de site van de heemkundevereniging mogelijk.
Op 14 december is de vereniging weer present op de kerstmarkt.
10. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Jos Bertens, Arno Pijnappels en Theodoor van den Heuvel. Arno en Theodoor
stellen zich herkiesbaar. Zij worden herkozen. Jos Bertens stelt zich niet herkiesbaar. Er hebben
zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. Er is ook niemand die zich
tijdens de vergadering kandidaat stelt. In de volgende bestuursvergadering moet worden
besproken hoe de vacatures ingevuld kunnen worden.
11. Rondvraag
Sabine Walstra vraagt zich af waarom de heemkundevereniging geld moet lenen, als het zo’n
groot eigen vermogen heeft. De voorzitter antwoordt dat het Frank Sweensfonds een renteloze
lening kan geven ten behoeve van publicaties over Den Dungen. Een dergelijke lening is nodig
om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de komst en de inbreng. Hij sluit de vergadering, waarna een
pauze met krentenbrood en roggebrood met zult volgt. Na de pauze verzorgt Theodoor van den
Heuvel een lezing over het openbaar vervoer in de omgeving van Den Dungen.
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Afmeldingen jaarvergadering 2012
gehouden op 20 maart 2013
M. vd Aa
R. Baayens
mevr. v.d. Berk
J. Bertens
J. vd Boogaard
T. Donders
M. Geerts-Van Gestel
G. Goossens
H. v. Grinsven
J. Luteijs
P. Pijnappels
S. Rijken
B. Schakenraad
R. School
A. Schoones
M. Schuurmans
J. Sonnevijlle
M. de Veer-Van Alebeek
L. Verhoeven
mevr. Voets-Broeren
F. van Wanrooij-Smits
R. Wesel
L. vd Westelaken

