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Aan de leden van
Heemkundevereniging “Op die Dunghen”

Den Dungen, mei 2020

Geachte leden,

Het bestuur van Heemkundevereniging “Op die Dunghen” nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering.
U bent van harte welkom op maandag 6 juli 2020 om 20:00 in de Litserborg, Litserstraat 6 te Den Dungen.

In verband met de Coronamaatregelen moeten wij vooraf weten hoeveel personen er komen. Daarom zijn
wij genoodzaakt om u te verplichten om u aan te melden. U hebt tot en met 5 juli de tijd om zich aan te
melden. Aanmeldingen die we de 6e krijgen kunnen niet meer gehonoreerd worden. Dit kan via de mail:
secretaris@heemkundedendungen.nl of u kunt een briefje in de bus doen bij Malders 2 in Den Dungen.

De vergaderstukken zijn te raadplegen/downloaden via onze website. Voor aanvang van de vergadering zijn
er ook een beperkt aantal geprinte exemplaren beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Cor Schakenraad Jaap Claerhoudt
secretaris voorzitter

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag jaarvergadering 2019
4. Jaarverslag door de secretaris
5. Jaarverslag van de redactie van Het Griensvenneke
6. Balans & staat van baten en lasten
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Activiteiten 2020
10. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Cor Schakenraad (secretaris) en Jaap Claerhoudt (voorzitter). Jaap stelt zich herkiesbaar. Cor is
echter niet herkiesbaar. Er is dus plaats voor één bestuurslid. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de
vergadering, zowel schriftelijk als mondeling, melden bij de voorzitter (voorzitter@heemkundedendungen.nl;
073-5942274) of bij de secretaris (secretaris@heemkundedendungen.nl; 073-5942685).

11. Rondvraag
12. Sluiting
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Verslag jaarvergadering 
Vergadering 27 maart 2019 
Aanwezig 39 leden 
Afgemeld 19 leden 

 

1. Opening 
Jaap Claerhoudt opent de vergadering om 19:30 uur in de grote zaal van Boer Goossens.  
 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 

3. Vaststellen verslag jaarvergadering 2018 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Dank aan Stan Rijken voor het opstellen van dit verslag. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Dank aan secretaris voor het opstellen van dit verslag. 
 

5. Jaarverslag van de redactie van Het Griensvenneke 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Dank aan de redactie voor het opstellen van dit verslag. 
 

6. Balans & staat van baten en lasten  
De voorzitter geeft een toelichting op de cijfers: 
- Wij hebben een schenking van €1000,- ontvangen van Bouwbedrijf Van der Linden. Dit geld hebben 

wij vervolgens door geschonken aan het Frank Sweens Fonds. Hierin is het geld in de toekomst voor 
ons nog steeds beschikbaar. 

Sabine Walstra informeert wat onder de overige contributies valt. Jaap geeft aan dat dit hoofdzakelijk 
kosten voor de Brabant Cloud zijn. 
 

7. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestond dit jaar uit Gemma Kuijs-V.d. Broek en Henk (Sik) Verhagen. Zij zijn samen bij 
penningmeester Arno Pijnappels geweest om de financiële boekhouding te controleren. De saldo’s van 
de bankberekeningen zijn bekeken en ze hebben enkele steekproeven op de uitgaven gedaan. Er zijn 
geen bijzonderheden aangetroffen. Zij stellen de vergadering voor om decharge te verlenen aan de 
penningmeester. Dit voorstel wordt aangenomen. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Doordat Gemma er nu twee jaar op heeft zitten is er naast Henk, een nieuw lid nodig voor de 
kascommissie. André Schoones (afwezig) wordt benoemd als nieuw kaslid. 
 

9. Activiteiten 2019 
Er is, zoals de laatste jaren gebruikelijk, gelijktijdig met het eerste nummer van Het Griensvenneke een 
jaaroverzicht met de activiteiten voor 2019 bezorgd. Op onze website zullen deze ook steeds worden 



aangekondigd. Bij enkele activiteiten is aanmelden nodig. Dit kan via onze website. Er volgt een 
toelichting op enkele activiteiten: 
- Rondleiding in en rond De Petrus op 14 april (i.t.t. wat op het jaarprogramma staat); 
- Isabella kazerne; 
- Braderie; 
- Bezoek aan HKV Reusel; 
- Open monumentendag; 
- Wandeling door de Wamberg met gids Theo Danen; 
- Viering 75 jaar bevrijding; 
- Kerstmarkt. 
Martijn van Meurs: vraagt naar inhoud van de viering van de bevrijding; Bij afwezigheid van Cor, die 
zitting heeft in de werkgroep, geeft Jaap aan dat dit met name een rijtoer met historische voertuigen 
betreft en een fietsroute. 
Op de vraag of Portishead dan ook aanwezig is, weet Tine van Ommen te melden dat zij in september 
komen. 
Verder vraagt Martijn waarom er geen lezingen op het programma staan. De voorzitter verteld dat wij 
al keuzes hebben gemaakt en daarom niet nog een lezing hebben toegevoegd. Uit de zaal komen 
meerdere reacties dat ze dat jammer vinden. Op de vraag van Martijn of er voor het najaar alsnog een 
lezing is in te plannen geeft Jaap aan dat dit in principe mogelijk is. Als leden hiervoor ideeën hebben 
horen wij dit graag. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn Arno Pijnappels en Theodoor van den Heuvel . Beide stellen zich herkiesbaar. 
Arno en Theodoor worden herkozen door de vergadering voor een nieuwe termijn. 

 
Mededelingen: 
- Jaap vertelt dat wij begin dit jaar als bestuur bij elkaar zijn gekomen om over onze toekomst na te 

denken. De komende tijd wordt gekeken of we het beleidsplan en het huishoudelijk regelement 
naar aanleiding van de uitkomsten moeten aanpassen. 

 
11. Rondvraag 

- Sabine meldt dat slachterij Cooijmans op 5 april  op TV komt in het programma Binnenste Buiten. 
- Henk  v. Gestel krijgt regelmatig een aanbod om verenigingsarchieven te ontvangen (b.v. van DVC). 

Zijn voorstel is om die archieven ook te digitaliseren. De stukken moeten dan echter wel vindbaar 
blijven (dus indexeren). Mogelijk kan de HKV bij het BHIC hierover informatie inwinnen hoe dit het 
beste kan worden geregeld. Henk en Harrie (Maas) willen hier graag in klein comité over praten. 
Theodoor geeft aan dat de opslagruimte voor de fysieke archieven in de Litserborg beperkt is.  Na 
mededeling van Jaap dat wij onlangs het archief van architect Valk hebben ontvangen geeft Henk 
aan dat het archief van architect Chris Baaijens (is aan HKV Den Dungen en Gestel geschonken) bij 
hem ligt. Er wordt het voorstel geopperd om de digitalisering te financieren vanuit het Frank 
Sweens fonds. 



- Martijn informeert of de accommodatie ook onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie. Theodoor 
geeft aan dat dit zeker het geval is. Doordat HKV Gestel de Huif moet gaan verlaten stelt Henk voor 
om samen met Gestel op te trekken. Martijn vraagt of De Vonder (scoutinggebouw) een optie is. 
Jaap vertelt dat hij onze interesse bij het bestuur van de scouting al kenbaar heeft gemaakt. Martijn 
adviseert om dit ook nog bij de gemeente te doen. 

- Henk Verhagen vraagt of wij nog iets doen aan het 450 jarig jubileum van de parochie? Hiervoor 
hebben wij geen activiteiten gepland. 

 
12. Sluiting  

Jaap bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en sluit de vergadering. Er volgt een pauze met 
het traditionele ‘roggebrood met zult’ en de krentenmik. 
Aansluitend toont Tiny Vermeer een aantal van zijn films. 
- Het kanaal 2011 en 2012; 

- Piet van Vught (den dekker); 

- De Dode Aa (infobordje); 

- De Mugheuvel (infobordje); 

- Winterse taferelen; 

- Fort de Brederode; 
- Animatie van een boerderij (met Blender 3D).
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Jaarverslag van de secretaris 2019 
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2019 tien keer bijeengekomen in bestuursvergaderingen. Op 27 maart werd de 
jaarvergadering gehouden. Hierbij waren 39 leden aanwezig en hadden 19 leden zich afgemeld. Na de 
bespreking van de verslagen van de secretaris, de redactie van Het Griensvenneke en het financieel verslag 
werden de geplande activiteiten toegelicht en vond de bestuursverkiezing plaats. 
Arno Pijnappels en Theodoor van den Heuvel waren herkiesbaar en er waren geen tegenkandidaten. Het 
bestuur van de Heemkundevereniging bestond daarmee uit zeven personen. De functies waren als volgt 
verdeeld:  
• Voorzitter    Jaap Claerhoudt 
• Secretaris   Cor Schakenraad 
• Penningmeester  Arno Pijnappels 
• Vicevoorzitter   Theodoor van den Heuvel 
• Bestuurslid  Willem van der Pennen 
• Bestuurslid  Stan Rijken 
• Bestuurslid  Theo Verhagen 
 
De ledenadministratie werd in 2019 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: De redactie van Het Griensvenneke bestond uit Henk van Gestel, 

Harrie Maas, André Schoones en Jos van Thiel. Het jaarverslag van de redactie is bijgevoegd.  Jos van 
Thiel coördineerde de bezorging van het tijdschrift. Zeven bezorgers hebben de uitgaven verspreid. 

• Werkgroep documentatiecentrum: Willem van der Pennen is het aanspreekpunt voor de 
archiefruimte.  

• Werkgroep Public Relations: Cor Schakenraad onderhoudt onze website met ondersteuning van Luuk 
Schakenraad (chessweb.eu). Op de website staat steeds het laatste nieuws over onze activiteiten. Ook 
het aanmelden voor activiteiten wordt via de website geregeld. Tevens is in 2019 het aantal scans van 
bidprentjes weer toegenomen. Deze worden via het nieuwe documentatiesysteem Memorix (Brabant 
Cloud) op onze website ontsloten. Stan Rijken zorgde voor de publicaties van onze activiteiten in de 
media (zoals onder andere in De Ware Jacob, De Brug en Social Media, zoals Facebook).  

• Werkgroep Archeologie: Cor Schakenraad is vanuit het bestuur het aanspreekpunt voor archeologie. 
Martijn van Meurs is direct betrokkene bij dit onderwerp. Op vrijdag 13 december heeft de officiële 
overdracht plaatsgevonden van de vondsten van de Eikendonk aan Erfgoed ‘s-Hertogenbosch. Er zijn in 
2019 geen archeologische (buiten)activiteiten geweest. 

• 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: Verzoeken komen binnen bij de secretaris die 
ze afhankelijk van het onderwerp doorstuurt naar Henk van Gestel, Harry Maas en/of André Schoones. 
Er zijn enkele particuliere verzoeken om informatie bij de vereniging binnengekomen en beantwoord. 

 



ANBI-status en beleidsplan 
Onze heemkundevereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkers 
een belastingvoordeel krijgen als zij een gift doen aan onze vereniging. De ANBI-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 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 geactualiseerd en via onze website 
te raadplegen (http://www.heemkundedendungen.nl/over-ons/anbi-informatie/). Het wordt in de 
komende ALV voor een periode van 5 jaar vastgesteld (tot 2024).  
 
Ledenwerving 
De heemkundevereniging telde op 1 januari 2019 336 leden. In 2019 zijn 22 lidmaatschappen beëindigd 
door overlijden en/of opzegging. Daarnaast hebben we 7 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het 
ledenaantal op 31 december 2019 is daardoor per saldo afgenomen naar 336. Daarnaast hebben we 18 
ruilabonnementen met omliggende verenigingen. Ledenwerving vindt ook plaats tijdens de braderie en de 
kerstmarkt. Tevens feliciteren wij via het ‘welkomstpakket’ van makelaar Dirk van Uden nieuwe 
woningbezitters in Den Dungen. Bij aankoop van een nieuwe woning ontvangen zij van ons het boekje “Den 
Dungen Goeiendag” met een felicitatie en informatiefolder over onze vereniging. 
 
Social Media 
In 2019 zijn 2363 unieke bezoekers op onze website geregistreerd. Zij zorgden voor 11.700 
paginabezoeken. Met 76 bezoekers was 27 december (De Dungense Kenniskwis) de drukste dag. De meeste 
doorverwijzingen (35x) kwamen via de website van de Historisch Vereniging Berlicum Middelrode; meer 
dan via Facebook (25x). 
Sinds 2017 hebben we een facebook-account (www.facebook.com/HKVDD1) en twitter-account 
(@HKVDD). Leden en niet leden kunnen ons volgen. Wij hopen hiermee op een nog grotere betrokkenheid 
bij de vereniging en onze activiteiten. Op Facebook hadden we op 1/1/2019 46 volgers en dit is in 2019 
toegenomen tot 98 volgers. Op Twitter hebben we momenteel 11 volgers, een stijgen van 2 personen t.o.v. 
2018. 
 
Activiteiten 
• Op zondag 6 januari waren wij aanwezig bij de nieuwjaarreceptie “Den Dungen Wenst Dat”.  
• Op vrijdag 1 februari hebben wij een bezoek gehad aan het provinciehuis. Na een toelichting over het 

bestuur kregen wij een rondleiding door de toren. We sloten af met het (kort) bijwonen van een 
Statenvergadering. 

• Aansluitend aan de jaarvergadering op 27 maart hebben we mogen genieten van een aantal films van 
Tiny Vermeer. 

• Op zondag 14 april maakten we met 14 deelnemers een bezoek aan De Petrus in Vught. Deze 
voormalige kerk in het centrum van Vught is afgelopen jaren getransformeerd tot het culturele hart 
van Vught. 

• Op zaterdag 25 mei hebben wij een rondleiding gekregen op Fort Isabella in Vught 
• Op zondag 16 juni waren we weer present op de Braderie. Op onze kraam in het Sint-Jacobusstraatje 

waren hoofdzakelijk onze meest recente publicaties aanwezig. Het te raden voorwerp trok veel bekijks 
en de meeste bezoekers dachten dat het om een haarhamer (voor het scherpen van een zeis) ging. Het 
was echter een Bilhamer die door de molenaars werd gebruikt om de molenstenen uit te kappen. 



• Het bezoek aan Reusel op 29 juni is afgelast in verband met de hitte. Het bezoek wordt een jaar door 
geschoven. 

• Op 29 juni waren wij vertegenwoordigd bij het afscheid van burgemeester Pommer met een 
gezamenlijke presentatie van de Gestelse HKV’s. 

• Op 30 juni hebben Erfgoedhuis Kortenberg, de Gidsenbond Dijleland en Heemkunde Vlaams-Brabant 
een bezoek gebracht aan Nederland voor onze jumelage. Deze jumelage bestaat sinds het jaar 2000. Al 
vele mooie uitwisselingsbezoeken zijn tot stand gekomen. Dit jaar werd. De Belgen hebben Oirschot en 
omgeving bezocht en sloten af met een koffietafel in de Litserborg. 

• Jos Korsten heeft op 10 september in de Majorcabar een druk bezochte lezing verzorgd over het 
verhaal rond het monument Silent Wings. 

• Tijdens de open monumentendag op 15 september waren in Den Dungen weer verschillende locaties 
te bezoeken. Het thema was dit jaar ”Huizen van plezier”. Rond dit thema was een fietstocht uitgezet 
met op diverse plaatsen informatiebordjes van de voormalige cafés. In Den Dungen waren de 
Belevingstuin, het Arboretum van Frens v.d. Biggelaar, de boerderij van Jan Kappen, Jo v.d. Heijden  te 
bezoeken. De kerk deed mee in het kader van 450 jaar parochie met een tentoonstelling in de kerk. 

• Op 28 september bezochten we met circa 15 leden landgoed de Wamberg bij Berlicum. Theo Danen 
van HKV de Plaets leidde ons rond en wist tal van wetenswaardigheden over het landgoed te vertellen. 

• In verbande met de viering van 75 jaar bevrijding was er 19 en 20 oktober een tentoonstelling 
ingericht in de Litserborg. We hebben meer dan 500 bezoekers mogen ontvangen. Ter gelegenheid 
hiervan is door de gezamenlijke HKV’s van de gemeente Sint-Michielsgestel ook het boekje “Over 
kostbare vrijheid” uitgegeven. Deze is nog te koop voor €5,-. 

• Op zondag 20 oktober zijn diverse activiteiten georganiseerd door de gezamenlijke HKV’s en 
Oranjeverenigingen. (27 oktober optreden de And’re zusjes). 

• We waren 14 december weer present op de sfeervol ingerichte “Kerst op het plein” bij de Litserborg. 
De kerstmarkt werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door de Stichtingen ’t Oude Ambacht 
en Den Dungen in Kerstsfeer. 

 
 
16 februari 2020 
Stan Rijken 
bestuurslid 



BALANS PER 31-12-2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA PASSIVA
Materiele vaste activa Eigen vermogen 11.032,47 11.435,03 
Historische spullen PM PM 

Kortlopende schulden 
Voorraden Vergaderkosten 25,00 100,00 
Boeken en tijdschriften PM PM Huur  - 260,00 

Bankkosten 9,95 9,95 
Vorderingen Griensvenneke  - 791,34 
Postzegels  - 475,00 Verhuiskosten 414,56 414,56 
Brabant Cloud vooruitbetaald 175,00 175,00 Contributie 2020 40,00 25,00 

Secretariaat  - 400,00 
175,00 650,00 Schenking 535,45 588,20 

Brabants heem  - 90,75 
Liquide middelen Jubileum  -  - 
Kas  -  - 1.024,96 2.679,80 
Rabobank renterekening 11.851,33 12.500,00 
Rabobank rekening courant 31,10 964,83 

11.882,43 13.464,83 

TOTAAL ACTIVA 12.057,43 14.114,83 TOTAAL PASSIVA 12.057,43 14.114,83 

 - 
Eigen vermogen
Stand per 31-12-2018 11.435,03 
Resultaat boekjaar 402,56-
Stand per 31-12-2019 11.032,47 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 2019 Begroot 2019 2018 Begroot 2020
Contributie leden 5.281,66 5.515,00 5.143,15 5.000,00 
Opbrengst boekenverkoop 992,65 150,00 432,79 100,00 
Subsidie Gemeente 150,00  -  - 150,00 
Ontvangen rente 1,33  - 3,08  - 
Bezoek Belgie 1.750,00 3.000,00 3.600,00 3.000,00 
Overige bijdragen  -  - 87,50  - 
Schenking 588,20 575,00 1.738,99 500,00 
Totaal baten 8.763,84 9.240,00 11.005,51 8.750,00 

LASTEN 2019 Begroot 2019 2018 Begroot 2020
Huur 1.081,60 1.100,00 1.040,00 1.100,00 
Vergaderingen en werkgroepen 174,18 250,00 359,45 100,00 
Jaarvergadering en lezingen 215,50 300,00 313,80 300,00 
Kosten boek  -  - 
Kosten tentoonstelling 1.203,85  -  - 
Secretariaat 590,03 925,00 587,05 500,00 
Het Griensvenneke 3.104,86 3.000,00 2.906,04 3.200,00 
Andere contributies 654,68 820,00 651,90 800,00 
Schenking  - 1.000,00 
Representatie 85,00 150,00 144,23 100,00 
Bezoek Belgie 1.901,44 3.000,00 3.615,55 3.000,00 
Kosten projecten  -  - 
Kosten betalingsverkeer 155,26 175,00 154,86 175,00 
Totaal lasten 9.166,40 9.720,00 10.772,88 9.275,00 

Resultaat 402,56- 480,00- 232,63 525,00-


