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Jaarverslag 2013
Bestuur
Het bestuur is in 2013 negen keer bijeengekomen in bestuursvergaderingen. Op 20 maart werd de
jaarvergadering gehouden. Hierbij waren 36 leden aanwezig en hadden 23 leden zich afgemeld. Na de
bespreking van de verslagen van de secretaris, de heemzolder, de redactie van Het Griensvenneke en het
financieel verslag volgde de pauze met zult en krentenbrood. Na de pauze werden de geplande activiteiten
toegelicht en vond de bestuursverkiezing plaats. Jos Bertens trad af. Arno Pijnappels en Theodoor van den
Heuvel stelden zich herkiesbaar en werden herkozen. Er waren twee vacatures en er hadden zich geen
nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. Ook tijdens de vergadering stelde niemand zich
kandidaat. Korte tijd na de vergadering meldde Willem van der Pennen zich bij het bestuur. Omdat
bestuursleden formeel tijdens de jaarvergadering moeten worden gekozen, treedt hij als kandidaatbestuurslid toe en neemt deel aan alle bestuursvergaderingen van de vereniging. Tijdens de eerstvolgende
jaarvergadering wordt hij voorgedragen voor een reguliere bestuursfunctie. Het bestuur van de
Heemkundevereniging bestond het afgelopen jaar uit zes personen. De functies waren als volgt verdeeld:
• Voorzitter
Cor Schakenraad
• Vicevoorzitter
Theodoor van den Heuvel
• Secretaris
Perry Pijnappels
• Penningmeester
Arno Pijnappels
• Bestuurslid
Gijs Sterks
• Kandidaat bestuurslid
Willem van der Pennen
De ledenadministratie werd in 2013 door Kees van Oudheusden verzorgd, hiermee ondersteunde hij de
secretaris. Verder hebben diverse vrijwilligers zich ingezet voor de vereniging in de volgende werkgroepen:
• Werkgroep Het Griensvenneke: Gijs Sterks is de hoofdredacteur van Het Griensvenneke, zijn
jaarverslag is bijgevoegd. Kees van Oudheusden heeft in 2013 de bezorging van het tijdschrift
gecoördineerd. Zes bezorgers hebben de vier uitgaven verspreid. We hadden 69 postabonnementen.
De portokosten zijn de laatste jaren gestegen, terwijl onze contributie daar niet op was afgestemd. De
contributiegelden waren €12,50 voor Den Dungen en Maaskantje en €19,00 voor buiten dorpse
abonnees. Eén verzending koste € 2,56. Goede afspraken met een particuliere koerier hebben de
bezorgkosten kunnen beperken.
• Werkgroep Heemzolder: Gijs Sterks is het aanspreekpunt voor de Heemzolder, zijn jaarverslag is
bijgevoegd. Een groepje vrijwilligers verrichtte de werkzaamheden en zorgde onder andere voor de
digitalisering van de collectie bidprentjes. Deze zijn inmiddels op de website gepubliceerd.
• Werkgroep Public Relations: Cor Schakenraad is het aanspreekpunt voor onze website en onderhoud
deze met ondersteuning van Luuk Schakenraad (chessweb.eu). Henk van Gestel zorgde vele jaren voor
de publicatie van onze activiteiten in de media (zoals onder andere in De Brug en het Brabants
Dagblad). In 2013 heeft Gijs Sterks deze taak van Henk overgenomen.
• Werkgroep Archeologie: Cor Schakenraad is vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor archeologie.
Martijn van Meurs is direct betrokkene bij dit onderwerp. Er zijn geen activiteiten in deze groep geweest.
In 2013 zijn wel nieuwe initiatieven genomen die in 2014 worden opgepakt. Verder is het verzoek binnen
gekomen om de archeologische vondsten aan een groter publiek te presenteren. Hieruit is het idee
ontstaan om een vitrine in de Litserborg in te richten.
• Werkgroep Genealogie: Cor Schakenraad is aanspreekpunt voor genealogie. Er is bij de secretaris één
vraag over genealogie binnengekomen. André Schoones heeft deze beantwoord, met data uit zijn

•

genealogisch bestand. Hij verzamelt onder andere de genealogische gegevens van de inwoners van
Den Dungen en publiceert hierover in Het Griensvenneke.
Werkgroep Historisch onderzoek en straatnaamgeving: Cor Schakenraad is aanspreekpunt voor deze
werkgroep. Hij wordt daarbij ondersteund door Harry Maas en Henk van Gestel. Er zijn enkele
particuliere verzoeken om informatie bij de vereniging binnengekomen en beantwoord.

Het bestuur waardeert de enorme inzet van alle vrijwilligers.
Leden
Onze heemkundevereniging kende op 1 januari 2013 een ledenaantal van 306. Wij hebben afgelopen jaar
22 nieuwe leden mogen verwelkomen. Er waren drie opzeggingen. Hierdoor hebben wij per 31 december
2013 een ledenaantal van 325.
ANBI-status en beleidsplan
Onze heemkundevereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat eventuele
schenkers een belastingvoordeel krijgen als zij een gift doen aan onze vereniging. Deze status is vastgelegd
in onze statuten. In 2013 heeft de belastingdienst ons aangeschreven met het bericht dat per 1 januari 2014
ons beleid ter inzage moet zijn op een website. Hierdoor krijgen (potentiële) schenkers en andere
geïnteresseerden inzicht in onze organisatie inclusief de werving, beheer en besteding van ons vermogen.
Onze vereniging kende alleen de statuten en het huishoudelijk regelement. Omdat dit beleidsplan wettelijk
per 1 januari 2014 gepubliceerd moet worden en het bestuur dit in een redelijk kort tijdsbestek heeft
opgesteld, is besloten om een planperiode van één jaar te hanteren. De behandelde onderwerpen vormen
de minimaal verplichte inhoud van het plan. Na 2014 wordt het beleidsplan toegespitst op een visie voor
langere periode. Het beleidsplan is gepubliceerd op onze website:
http://www.heemkundedendungen.nl/over-ons/anbi-informatie/
Huisvesting
In 2013 vorderde de bouw van het Kulturhus Litserborg gestaag. Het was ons bekend dat de gemeente SintMichielsgestel vervolgens de Blauwe Scholk wilde afstoten. Omdat het overbrengen van onze historische
collectie en documentatiecentrum naar de Litserborg onbetaalbaar zou zijn, hebben wij ons standpunt
ingenomen om niet te verhuizen en de gemeente verzocht met ons mee te denken over mogelijke
oplossingen. Lange tijd bleef het stil vanuit de gemeente, waardoor we vreesden dat onze
huurovereenkomst hulp moest bieden (verkoop breekt immers geen huur). Gelukkig heeft de gemeente
inmiddels van zich laten horen en is duidelijk geworden dat we niet op straat worden gezet. In 2014 zullen de
plannen concreter worden, tot die tijd blijven we de heemzolder huren.
Activiteiten
Na afloop van de jaarvergadering gaf Theodoor van den Heuvel een lezing over verkeer en vervoer in de
Meijerij van ‘s-Hertogenbosch.

Op 26 mei hebben we circa 27 leden ontvangen bij het Arboretum d’n Hooidonk. Twee
enthousiaste gidsen hebben deze groep een mooie rondleiding gegeven.
Op 9 juni namen wij weer deel aan de jaarlijkse braderie op het Maaskantje. In verband met de heropening
van de molen, stonden wij met onze kraam bij de ingang van de molen. Hier was ook een tentoonstelling
over het ambacht van de molenaar. Als heemkundevereniging hebben wij ons steentje bijgedragen aan de
activiteiten bij de Molen.
Ten behoeve van de prijsvraag lag een bijzonder voorwerp op onze kraam, waarvan de naam en/of functie
kon worden geraden. Het was deze keer een onderdeel van een steenkraan. Hiermee kan de molensteen
opgetild, omgedraaid en verplaatst worden, waarna de steen bijvoorbeeld gescherpt kan worden. De heer
Bert van der Aa uit Den Dungen (lid van onze vereniging) heeft dit goed geraden. Hij mocht met 2 personen
gaan eten bij “Restaurant Boer Goossens” in Den Dungen. Dit werd hem aangeboden door “Stichting ’t
Oude Ambacht”.

Jaarlijks is er een jumelage tussen onze heemkundevereniging en het Erfgoedhuis Kortenberg en de
Gidsenbond Midden-Brabant in België. Dit jaar ontvingen wij onze Belgische vrienden op 30 juni. Zij
brachten een bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert en het Bastionder in Den Bosch. Harrie Maas
en Jeff Wessels zorgden voor de organisatie van deze dag.
Vorig jaar presenteerden wij ons boek In 1900 bij museum ’t Brabants leven. Uit de reacties van de
bezoekers ontstond het plan om het museum dit jaar nog eens te bezoeken voor een bezichtiging van de
collectie met rondleiding. Hiervoor gold een kleine eigen bijdrage.
De archeoloog Jeroen Flamman gaf op woensdag 30 oktober een interessante presentatie over het
archeologisch onderzoek in de omgeving van Den Dungen dat is uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van
het Máximakanaal. Onder andere de oude wegenstructuur werd duidelijk in beeld gebracht en vergeleken
met historisch kaartmateriaal. Uiteraard werden ook enkele vondsten besproken.
In samenwerking met Fotoclub Den Dungen organiseerden wij op 8 september een fototentoonstelling. We
ontvingen daarvoor 188 foto’s van 44 fotografen. De foto’s zijn tentoongesteld en de bezoekers konden
stemmen op de drie mooiste foto’s. Tevens werden op deze dag rondleidingen gegeven op de Heemzolder.
Het was een geslaagde tentoonstelling. De uitslag: 1. Riet School, Zonsopkomst vanaf Mugheuvelsteegje,
met 53 stemmen; 2. Thea Voets-Stoffelen, Kippetjes Voeren met 33 stemmen; 3. Gemma Kuijs, Rond
Woudseweg 53 met 28 stemmen. De volledige uitslag is te raadplegen op: ww.heemkundedendungen.nl/wpcontent/uploads/2013/09/Uitslag-Fotowedstrijd.pdf
Op 14 december was de Kerstmarkt in het Sint-Jacobusstraatje. Onze stand was gericht op de verkoop van
boeken en tijdschriften. Tevens werd een fotopresentatie van de tentoonstelling “een beeld van een dorp
2013” getoond.

20 februari 2014
Perry Pijnappels, secretaris

