Verslag jaarvergadering 19 oktober 2021
Aanwezig: 56 personen.
Afwezig met kennisgeving: 14 personen.
1. Opening en welkom.
Voorzitter Ton Janssens heet iedereen van harte welkom en staat stil bij de uitzonderlijke periode die
we achter de rug hebben.
2. Verslag jaarvergadering 3 maart 2020
Verslag wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.
3. Jaarverslag 2020.
Gepubliceerd op de website.
Aanvullingen jaarverslag:
*Ook de overledenen van dit jaar 2021 worden herdacht, namelijk dhr. Heinemans, mw. N. van Meel,
mw. D. de Gooijer en mw. Tiny Söhngen, een van onze oudste leden die zich in het bijzonder heeft
ingezet om de Helmondse jeugd, via de werkgroep Jet en Jan, kennis te laten maken met de
leefomstandigheden van de bevolking rond 1910.
*Op dit moment heeft de Heemkundekring 264 leden.
*2020 Zou het jaar van Lucas Gassel zijn maar dat verliep anders dan gedacht. Al in 2018 is er
begonnen met de organisatie en heeft de Heemkundekring, in samenspraak met enkele vrijwilligers,
gekozen voor een stadswandeling langs plekken waar Lucas Gassel ooit heeft gewoond of die
belangrijk voor hem waren. Dit was niet zomaar een wandeling maar op de route zijn etalages met
kleine tentoonstellingen ingericht en informatieborden opgehangen. Er is zelfs in een leegstaand
pand aan de Markt een heel tafereel uit de tijd van Lucas nagebouwd met decorstukken van de
kerststal van de Sint Jan in Den Bosch. Stukken die daar dus ook opgehaald moesten worden. Met
andere woorden: er is heel veel werk verricht door een klein aantal zeer enthousiaste mensen.
Omdat de evaluatie van deze wandeling niet door kon gaan door corona wil het bestuur alsnog alle
mensen die zich actief hebben ingezet om van de wandeling iets moois te maken heel hartelijk
bedanken en wil ik u allen vragen deze geweldige vrijwilligers te bedanken met een dik applaus.
Museum Helmond heeft een boekje uitgegeven over het Lucas Gasseljaar. Dit boekje wordt alsnog
uitgedeeld aan de leden van de werkgroep.
4. Financieel overzicht 2020 en begroting 2021.
Penningmeester Frans ‘t Sas geeft een toelichting op het overzicht en de begroting.
5a. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De financiën zijn door de kascommissie, bestaande uit Ton Pijnenburg en Ad Snels, goedgekeurd. Bij
acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend.
5b. Benoeming nieuwe leden kascommissie. Ton Pijnenburg is aftredend. Tiny van de Steen stelt
zich beschikbaar voor de kascommissie in 2022.
6. Bestuursmutaties.
Volgens rooster zijn penningmeester Frans ’t Sas en bestuurslid Thea van Stokkum aftredend. Zij

stellen zich beiden herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Zij worden
herkozen.
6a. Ingelast agendapunt: verhoging portokosten. In verband met de steeds hogere verzendkosten
wordt aan de vergadering goedkeuring gevraagd om per 1 januari 2022 de kosten voor het
verzenden van poststukken te verhogen. Voor het binnenland worden de kosten verhoogd van € 5,00
naar € 10,00 en voor het buitenland van € 10,00 naar € 15.00. De vergadering gaat akkoord.
7. Conceptbeleidsplan 2021-2026.
Om onze ANBI-registratie te behouden is de Heemkundekring verplicht om op de website, naast een
ingevuld standaardformulier, onder andere ook een beleidsplan te publiceren. Aan de
jaarvergadering wordt gevraagd het conceptbeleidsplan 2021-2026 goed te keuren. Dit wordt
unaniem gedaan.
8. Verslag werkgroepen.
Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar worden hiertoe in de
gelegenheid gesteld.
Eugene Plessen maakt zich zorgen over de werkzaamheden van de werkgroep Jet en Jan. Er hebben
zich slechts 20 klassen aangemeld om deel te nemen aan de lessen. Hij constateert weinig animo
vanuit de scholen. Misschien is de toegenomen werkdruk vanwege corona een van de oorzaken?
Er volgt overleg met de vrijwilligers van de werkgroep en het Jan Visser Museum.
Verder wordt er door andere werkgroepen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verslag te
doen.
8. Vooruitblik 2021.
*Het bestuur heeft ook in het jaar 2021 weer de nodige bestuursvergaderingen en in- en extern
overleg. Intern met de verschillende werkgroepen en extern met de gemeente Helmond, Brabants
Heem, Erfgoedplatform, Historisch Platform Peelland en Regionaal overleg vanuit de verschillende
werkgroepen.
Indien er vanuit het bestuur iets te melden valt, informeert het bestuur u via de vertrouwde digitale
nieuwsbrief.
*De Heemkamer krijgt de nodige aandacht van degenen die daar verantwoordelijk zijn. We merken
nu al dat de heemkamer soms te klein is en dat we inventief met de ruimte moeten omgaan. Ook dit
jaar zullen de nodige middelen beschikbaar zijn om op ICT-gebied alles up to date te houden. De
archivering en digitalisering van alle aanwezige en nieuw aangeleverde stukken heeft de volle
aandacht. Roland Clarijs is volop bezig het fotoarchief, in samenspraak met Harry van Koll en Henk
van Dijk, van een nieuw eigen gemaakt programma te voorzien en dit te vullen.
*Lezingen en excursies staan natuurlijk weer op het programma. Lees de aankondigingen in ons
heemblad en de nieuwsbrieven. De lezing van Louis van de Werff, welke in januari 2020 wegens de
supergrote opkomst voor een aantal mensen niet toegankelijk was, zal in 2022 nogmaals gepland
worden
*werkgroepen




Slotje Bruheze: Op 20 januari is deze werkgroep met een startbijeenkomst opgestart. Zij zal
het nodige onderzoek samen met de stadsarcheoloog en de Archeologische Vereniging
Kempen en de Peel gaan verrichten.
De werkgroep Historische Geografie gaat op de ingeslagen weg verder in samenspraak met
de collega werkgroepen van de Peelgemeenten. Uitbreiding van deze werkgroep is zeer
wenselijk maar de materie is wel moeilijk.





Bidprentjes blijven soms met duizenden binnenkomen. Dit vergt zeer veel werk waarvoor
zich gelukkig al verschillende vrijwilligers willen inzetten. Het zou fijn zijn als die zich de hele
opzet van het bidprentjesarchief eigen maken
De overige werkgroepen gaan ook dit jaar op dezelfde wijze verder. Indien daaruit iets te
melden valt verneemt u dat natuurlijk.

*Erfgoedplatform Helmond. Deze vanuit de gemeente Helmond geïnitieerde werkgroep zal dit jaar
opgericht worden. De voorbereidingswerkgroep, waarin Ton Janssens als voorzitter van de
heemkundekring zitting heeft gehad zal dan ook opgeheven worden.
*Cultuurhistorische inventarisatie Helmond. Vanuit de gemeente Helmond zijn wij uitgenodigd om
met twee personen van de heemkundekring samen met andere cultuur-historische verenigingen,
zoals de monumenten werkgroep, aan deze commissie deel te nemen. Doel van de commissie is de
stad fasegewijs opnieuw cultuurhistorisch in kaart brengen, met een inventariserend en waarderend
onderzoek van bovengrondse cultuurhistorische waarden in Helmond. Hiermee kunnen we
misschien voorkomen dat er historisch waardevolle gebouwen gesloopt worden.
*Uitgave publicatie 2020 werd het boek van stadsarcheoloog Theo de Jong ‘Helmond in 100 stukskes,
vuilnis met verhalen’, onderdeel van een project in samenwerking van hem, het Kunstkwartier en de
Heemkundekring.
*Aanwas van nieuwe leden blijft onze volle aandacht behouden. Het streven is om 250 leden dit jaar
te halen maar is inmiddels ingehaald door de realiteit, we hebben op dit moment 264 leden.
Kortom, ons staat weer een aantrekkelijk jaar te wachten waar we ons natuurlijk voor 100% zullen
inzetten.
9. Rondvraag en sluiting.
Berry Wijnen vraagt of het mogelijk is eenmaal per jaar een middag te organiseren voor de
vrijwilligers van de Heemkundekring als dank voor hun inzet. Voorstel wordt positief ontvangen.
Tiny van de Steen vraagt of de Heemkundekring bemoeienis heeft gehad met de recente
ontwikkelingen in Stiphout inzake de commotie die is ontstaan na de afbraak van Het Aambeeld.
Het bestuur bevestigt dat zij een lijst met foto’s van diverse monumentale panden in het centrum
van Stiphout heeft aangeleverd maar verder geen aandeel heeft in de besprekingen hieromtrent.
Jan Willem de Rijk complimenteert de Heemkundekring inzake de medewerking aan het drukken van
extra exemplaren van het heemblad nummer 52 waarin een artikel is gepubliceerd, geschreven door
Hans Vogels, over de geschiedenis van de Stiphoutse fanfare. Dit heemblad is uitgedeeld aan alle
leden van de fanfare.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje,
drankje en praatje na afloop van de video impressie over de Lucas Gassel wandeling en
leeuwentemmer Carlo Stevens samengesteld door Koos Middeljans. Met dank hiervoor.
Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris

