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Jaarverslag 2014
Bestuur
Het bestuur is in 2014 negen keer bijeengekomen in bestuursvergaderingen. Op 26 maart werd de
jaarvergadering gehouden. Hierbij waren 27 leden aanwezig en hadden 19 leden zich afgemeld. Na de
bespreking van de verslagen van de secretaris, de heemzolder, de redactie van Het Griensvenneke en het
financieel verslag werden de geplande activiteiten toegelicht en vond de bestuursverkiezing plaats. Cor
Schakenraad en Gijs Sterks stelden zich herkiesbaar en werden herkozen. Er waren twee vacatures en er
had zich één nieuwe kandidaat gemeld. Willem van der Pennen stelde zich voor en werd gekozen als
bestuurslid. 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
• Bestuurslid
Willem van der Pennen
De ledenadministratie werd in 2014 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 2014 de bezorging van het tijdschrift
gecoördineerd. Zes bezorgers hebben de vier uitgaven verspreid.
• Werkgroep Heemzolder: Gijs Sterks is het aanspreekpunt voor de Heemzolder. Het jaarverslag van de
heemzolder 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 onderhoudt
deze met ondersteuning van Luuk Schakenraad (chessweb.eu). Op de website staat steeds het laatste
nieuws over onze activiteiten. Tevens is in 2014 het aantal scans van bidprentjes met enkele honderden
toegenomen. Hierdoor is het aantal van 4000 inmiddels gepasseerd. Gijs Sterks zorgde voor de
publicatie van onze activiteiten in de media (zoals onder andere in De Ware Jacob, De Brug en het
Brabants Dagblad).
• Werkgroep Archeologie: Cor Schakenraad is vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor archeologie.
Martijn van Meurs is direct betrokkene bij dit onderwerp. De collectie is door specialisten bekeken en op
een professionele manier gerubriceerd en ingepakt. Verder is het verzoek binnen gekomen om de
archeologische vondsten aan een groter publiek te presenteren. Hieruit is het idee ontstaan om enkele
vitrines in de Litserborg in te richten.
• Werkgroep Genealogie: Cor Schakenraad is aanspreekpunt voor genealogie. André Schoones
beantwoordt binnengekomen vragen 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: Henk van Gestel is aanspreekpunt voor deze
werkgroep. Hij wordt daarbij ondersteund door Harry Maas en André Schoones. Er zijn enkele
particuliere verzoeken om informatie bij de vereniging binnengekomen en beantwoord.

Leden
Onze heemkundevereniging kende op 1 januari 2014 een ledenaantal van 325. Wij hebben afgelopen jaar 6
nieuwe leden mogen verwelkomen. Er waren reeds 6 opzeggingen per 1 januari 2014 en gedurende het jaar
hebben we 14 leden verloren door overlijden en/of opzegging. Hierdoor hebben wij per 31 december 2014
een ledenaantal van 311. Ten behoeve van de ledenwerving hebben wij een nieuwe folder laten drukken.
Deze staat bij de Litserborg in het folderrek en is tijdens de braderie en de kerstmarkt in onze kraam mee te
nemen.
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. Het beleidsplan is via onze
website (http://www.heemkundedendungen.nl/over-ons/anbi-informatie/) te raadplegen.
Huisvesting
In 2014 is het Kulturhus Litserborg gereed gekomen. 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 het standpunt
ingenomen om niet te verhuizen. Dit hebben wij aan de gemeente bericht. Ondanks herhaaldelijk schriftelijke
verzoeken aan de gemeente bleef het lange tijd stil. De gemeente heeft de oude bibliotheek aangeboden.
Vlak voor het tekenen van de huurovereenkomst werden deze plannen door de gemeente weer in de ijskast
gezet. Wel is ons steeds verteld dat de gemeente voor een alternatief zou zorgen. Duidelijkheid kwam er
maar niet en ook de factuur voor onze huur bleef achterwegen. Omdat wij vertrouwen op onze rechten als
huurder vinden we die huurbetaling belangrijk. Na veelvuldig aandringen hebben we die factuur begin 2015
toch nog ontvangen. Tegelijkertijd werd de huurovereenkomst eenzijdig opgezegd per 1 februari 2016. De
gemeente vindt dat wij daarmee voldoende tijd hebben om een alternatief te vinden en is bereid ons te
helpen waar mogelijk. Dit komt niet overeen met eerder gedane toezeggingen van de gemeente. Wij zullen
hen in een gesprek met de wethouder daarom wijzen op onze rechten als huurder.
Activiteiten
Na afloop van de jaarvergadering gaf Jos Bertens een lezing over de Brabantse Boerderij.
Op 13 maart organiseerde het BHIC in samenwerking met onze vereniging een avond met de titel “Het
geheugen van Sint-Michielsgestel” bij Boer Goossens. Deze avond was voor iedereen toegankelijk en er
werd aan de hand van meegebrachte foto’s teruggeblikt naar vervlogen tijden.
25 april ontvingen onze vrijwilligers Henk van Gestel en Rien Meulenbroek een koninklijke onderscheiding.
Beide heren maken zich al vele jaren verdienstelijk voor onze vereniging. Henk van Gestel werd
voorgedragen door het bestuur.
Op 18 mei was een excursie naar het Oudheidkundig museum in Sint-Michielsgestel gepland. Helaas was
hiervoor onvoldoende belangstelling en hebben we deze activiteit afgelast.
Op 15 juni namen wij weer deel aan de jaarlijkse braderie op het Maaskantje. In verband met het jubileum
van de Braderie hebben we groots uitgepakt met 4 kramen en een fototentoonstelling. 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 spijkerbak die voorheen werd gebruikt door de schoenmaker. De heer Carel van
Lamoen 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 brachten wij een bezoek aan onze Belgische vrienden op 29
juni. Het programma was goed georganiseerd met een bezoek aan de ’s Hertogenmolens en het Begijnhof
te Aarschot, de Abdij van Tongerlo en het graf van Filips-Willem van Oranje te Diest.
Op Open Monumentendag werd een tentoonstelling gehouden in de Litserborg over het thema “Op reis”.
Theodoor van den Heuvel heeft namens de vereniging de inrichting van deze tentoonstelling op zich
genomen.
In het najaar werden twee toponiemenbanken geplaatst in Den Dungen. Stichting Brabantse Bronnen heeft
de banken gesubsidieerd. Het zijn banken met op de rugleuning een middeleeuwse aanduiding voor het
gebied of de locatie. In de Spekstraat wordt herinnerd aan de naam “Grinsven” en in de
Hooidonksestraat/Beemdstraat wordt verwezen naar “Westelaken”. Harrie Maas heeft het benodigde
archievenonderzoek verricht en de bijbehorende toelichtingen op de informatiebordjes geschreven.
5 oktober organiseerden wij een historische wandeling over Haanwijk, onder leiding van Theo Quekel van
Het Brabants Landschap
22 oktober was er een lezing over Vergeten Groenten bij Boer Goossens door Lambert Neervoort. De
opkomst was goed.
Op 15 december was de Kerstmarkt in het Sint-Jacobusstraatje. Onze stand was gericht op de verkoop van
boeken en tijdschriften.

2 maart 2015
Perry Pijnappels,
secretaris

