Notulen jaarvergadering heemkundekring “Op ’t Goede Spoor” d.d. 19 februari 2019.
Aanvang 20.00 uur in ’t Schooltje.
Aanwezig inclusief het bestuur 67 leden.
Bericht van verhindering ontvangen van: Tonnie Roovers, Anton Brokx en Kees Bink.
Opening:
Leon opent de jaarvergadering met een welkom voor allen, maar een bijzonder welkom voor Han
Verschure, oud-voorzitter en erelid van onze vereniging. Het is fijn dat onze jaarvergadering ieder
jaar zo goed bezocht wordt. Verder attendeerde de voorzitter de aanwezigen erop dat op het biljart,
achterin de zaal, verschillende tijdschriften en periodieken liggen uitgestald die bekeken kunnen
worden in de pauze en na de vergadering en gratis mee naar huis genomen mogen worden.
Alle leden hebben de mogelijkheid gehad om het verslag van de jaarvergadering 22-02-2018 en het
jaarverslag 2018 door te lezen. Bovendien liggen er ook nog exemplaren op de tafels.
Vaststelling verslag jaarvergadering 22 februari 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Jaaroverzicht 2018.
Het jaarverslag van 2018 wordt goedgekeurd.
Financiële overzicht 2018 en verslag door kascontrolecommissie en vaststelling van de
jaarrekening.
Zowel het financiële overzicht als het verslag van de kascontrolecommissie worden akkoord
bevonden. Vervolgens worden de inkomsten en uitgave getoond in relatie met de begroting. Door de
penningmeesteres Coby van Pelt, worden er enkele posten uitgelicht waarop toelichting wordt
gegeven. Ook de financiële situatie per 31 december 2018 wordt getoond. Het vermogen van onze
heemkundekring op 31 december 2018 bedraagt € 23043,87.
Verslag kascontrolecommissie door Hennie de Bruijn en Anita Zijlmans. Onder het genot van koffie
met koek zijn de kasboeken bij Coby thuis uitgebreid nagekeken en alles zag er goed en overzichtelijk
uit. Hennie en Anita worden bedankt en er melden zich twee nieuwe leden aan: Petra Bakkeren en
Maja van Helvert. Daarna klonk een welverdiend applaus voor Coby.
Vaststelling van de begroting 2019.
De begroting en de uitgaven van 2019 worden getoond en worden vergeleken met die van 2018. Er
wordt een klein positief saldo van € 69,59 begroot.
Bestuursverkiezing.
De bestuursvacature die is ontstaan na het vertrek van Jan Buster in 2017 is nog niet ingevuld.
Conform het rooster van aftreden is Hans Appels aftredend en Hans stelt zich niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor om in zijn plaats Anita Zijlmans te benoemen. Anita wordt per acclamatie gekozen
en wij heten haar welkom in ons bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen en dat gaat prima.
Leon spreekt een woord van dank uit naar Hans Appels. Hans is al sinds 2008 lid van de
heemkundekring. Samen met Leon is Hans actief bezig geweest in het archief met het uitzoeken en
archiveren en beschrijven van alle archief stukken en het scannen van krantenartikelen. In 2015 is
Hans in het bestuur gekomen. Hans heeft een periode van 4 jaar volgemaakt als bestuurslid. Leon
bedankt Hans nogmaals voor zijn inzet al die jaren en overhandigd hem een bloemetje en
cadeaubon. Daarna volgt een welverdiend applaus.
Toekomstige activiteiten.
• In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Waspik is bevrijd van de Duitse bezetting. Rondom
deze bevrijding is er een werkgroep in het leven geroepen, die allerlei activiteiten gaat
organiseren. Onze heemkundekring is in deze werkgroep vertegenwoordigd door Nel
Mathlener en Leon Baaten. Activiteiten waaraan wordt gedacht zijn b.v. een film en een
tentoonstelling. Ook de scholen zijn benaderd en verlenen medewerking.

1

•

•

•

In oktober 2019 is er ook een tentoonstelling gepland in het huis van Waalwijk,
georganiseerd door de drie heemkundekringen: Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.
In mei 2010 verschijnt er een boek waarvan Jack Didden de eindredactie voert en de drie
hkk-en van Waalwijk verhalen van de oorlogsslachtoffers in hun kern, aandragen.
We proberen ook leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen te betrekken, kennis te
laten maken, met heemkunde. We willen aan leerlingen van groep 8 vragen om hun opa’s
en/of oma’s te interviewen en daarover een filmpje te maken met verhalen van vroeger. Al
die interviews en filmpjes worden bij elkaar gevoegd als een film. Basisschool de Veste werkt
hieraan mee, de Brug heeft afgehaakt omdat ze zelf een gelijksoortig project net hebben
opgestart.
Omdat we gebruik maken van een oud programma gaan we dit jaar onze website
vernieuwen. De hoofdstructuur zal door een professionele partij moeten worden opgezet
maar voor het vullen van de nieuwe site en om de kosten te drukken willen we een beroep
doen op eigen vrijwilligers. Als u kinderen, kleinkinderen of kennissen in uw omgeving hebt
die de kennis hebben, en ons zouden willen helpen met het opbouwen van onze website,
dan horen wij dat graag.
Verder zijn we bezig een promotie folder te maken en deze in Waspik huis aan huis te
verspreiden. Ook komt de folder op plaatsen te liggen zoals: de bibliotheek, Den bolder, ’t
Schooltje en bij activiteiten die we organiseren.

Rondvraag.
• Hans van Houwelingen vraagt, namens de redactie, naar persoonlijke verhalen van mensen
die 30 oktober 1945, de bevrijding hebben meegemaakt. Graag bij hem of via de website
melden. Deze verhalen worden dan in een komende periodiek geplaatst.
• Hennie de Bruijn vraagt of de bevrijding van Waspik, die verteld is tijdens de lezing van
Jack Didden, nogmaals geplaatst zou kunnen worden in het periodiek maar dan
uitgebreider. Leon geeft aan Hennie de gegevens van Jack Didden door zodat ze zelf met
hem in contact kan komen voor nog meer informatie.
• Wim Wagemakers vraagt waar die tentoonstelling over 75 jaar bevrijding plaatst gaat
vinden in Waspik. Leon antwoord: Als het een kleine tentoonstelling is dan in ons
heemhuis, een grotere tentoonstelling zal waarschijnlijk in ’t Schooltje of Den Bolder
plaatsvinden.
PowerPointpresentatie van activiteiten in 2018
Een overzicht van de activiteiten in 2018 wordt getoond d.m.v. een Power Pointpresentatie die
gemaakt is door Leon.
Eerst kwamen de verschillende ledenbijeenkomsten met lezingen aan bod en de twee excursies: de
dagexcursie op zaterdag 16 juni naar Rotterdam en de kleine excursie op zaterdag 15 september naar
Hooge-Zwaluwe.
Verder onze deelname, samen met heemkundekringen van Waalwijk en Sprang-Capelle, aan de
archeologie tentoonstelling in het Huis van Waalwijk, van 14 april tot 22 april 2018 en ook onze
deelname aan de Nationale Molendagen, in de Waspikse molenromp van de familie Kools, op
zaterdag 12 en zondag 13 mei.
En verder:
Er werd even stil gestaan bij het overlijden van 5 heemkundeleden, maar in het bijzonder bij het
overlijden van Anton Kemmeren en Peter Cloosterman die heel actief bij de heemkunde betrokken
zijn geweest.
Op 26 april 2018 ontvingen twee leden een Koninklijke onderscheiding: Piet Boons en Wim
Wagemakers.
Verder onze deelname voor de tweede keer aan het Halve Zolenfestival op zondag 17 juni en het
afscheid van Jeanne Selders op 25 juni, na 12 jaar voorzitster te zijn geweest van ons
heemkundekoor.
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Ook werd er deelgenomen met een team van onze vereniging aan de eerste Waspikse Dorpsquiz op
zaterdag 8 oktober, waar we de 21ste plaats behaalde.
De opbrengst van de Rabo Clubkascampagne bedroeg € 1095,59.
Vrijdag 9 november werd de vrijwilligersavond georganiseerd, bezocht door 30 actieve vrijwilligers
De verschillende werkgroepen zijn weer actief bezig geweest in 2018.
Kleine tentoonstellingen in Den Bolder en De Stroming verzorgd door de fotoarchief-werkgroep. En
de verzameling foto’s en de verzameling bidprentjes zijn weer uitgebreid. Het inventariseren en
beschrijven van documenten is bijna afgerond.
Archiefmateriaal van de Stichting Jeugdcarnaval wordt nog uitgezocht. Documenten uit de recente
geschiedenis van de harmonie Volksvlijt en Volksvermaak zijn gesorteerd, evenals archiefmateriaal
van de scheepswerf Ruijtenberg. Dit laatste gebeurt bij het regionaal streekarchief SALHA in
Heusden.
De redactie-werkgroep heeft drie periodieken uitgebracht in 2018, het 50ste en 51ste periodiek en het
25ste themanummer over: Waspik, thuishaven voor schippers en schepen.
De toponiemenwerkgroep is ook actief met het achterhalen en bekijken van namen en mooie plekjes
Ons heemkundekoor verzorgde weer diverse optredens in zorgcentra.
Naast onze website zijn we ook te zien op Facebook.
Afsluiting vergadergedeelte.
Leon wijst nogmaals op de historische tijdschriften en regionale periodieken, achter in de zaal, die bij
interesse gratis naar huis meegenomen mogen worden.
Bij de volgende jaarvergadering stelt Leon voor, om fotoboekjes van verschillende excursies van de
heemkundekring op het biljart ter inzage leggen. Deze mogen natuurlijk niet mee naar huis worden
genomen. De boekjes worden al enkele jaren door Marian van Dongen gemaakt.
Pauze.
Na de pauze werd de film “Een Leerrijk Verleden” vertoond. Deze film laat een goed beeld zien van
de leer-en schoenindustrie in Waalwijk en de Langstraat.
Sluiting.
Daarna sluit Leon de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Hij hoopt
iedereen terug te zien bij de volgende ledenbijeenkomst op dinsdag 12 maart bij de lezing: Alles wat
overblijft van dialect is de zachte g. Deze lezing wordt muzikaal ondersteund door onze troubadour
Jan Boons. Verder wenst hij iedereen wel thuis.
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