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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.
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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

