Verslag jaarvergadering 5 april 2022
Aanwezig: 69 personen.
Afwezig met kennisgeving: 14 personen.
1. Opening en welkom.
Voorzitter Ton Janssens heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag jaarvergadering 19 oktober 2021
Verslag wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.
3. Jaarverslag 2021.
Gepubliceerd op de website.
4. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022.
Gepubliceerd op de website.
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 Ad Snels en Martin van de Steen,
goedgekeurd. Bij acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend.
5b. Benoeming nieuwe leden kascommissie. Ad Snels is aftredend. Ton Pijnenburg stelt zich
beschikbaar voor de kascommissie van 2022.
6. Bestuursmutaties.
Volgens rooster zijn voorzitter Ton Janssens en bestuurslid Gerry van Liempt aftredend. Zij stellen
zich beiden herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Beiden worden herkozen.
7. Verslag werkgroepen.
Werkgroepen die verslag willen doen van hun activiteiten in het afgelopen jaar worden hiertoe in de
gelegenheid gesteld.
Werkgroep Fotobibliotheek. Roland Clarijs geeft aan de vergadering uitleg over de werkzaamheden
van deze nieuwe werkgroep.
In het afgelopen jaar is er door enkele vrijwilligers hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe
foto-database. Er is nieuwe hard- en software aangeschaft en een NAS server gekocht zodat de foto’s
te zien kunnen zijn via de website van de heemkundekring. Hiervoor moeten ongeveer 60.000 foto’s
opnieuw worden bewerkt om ze geschikt te maken voor publicatie.
De werkzaamheden bestaan uit drie activiteiten namelijk:
1. Scannen van het materiaal (meestal foto’s maar ook andere documenten).
2. Bestandenlogistiek, d.w.z. indeling van het materiaal in een bepaalde structuur.
3. Beschrijving van het materiaal.
Deelnemers kunnen eventueel thuis werken via een VPN-verbinding maar voorkeur heeft toch wel
dat men het werk uitvoert in de heemkamer zodat men met elkaar kan overleggen.
Roland nodigt de leden van de heemkundekring om te participeren in deze werkgroep.
Vooruitblik 2022.
De Coronamaatregelen zijn nu zo goed als voorbij maar we willen toch nog voorzichtig zijn met het
opstarten van een aantal activiteiten. Dat geldt niet alleen voor ons maar we merken dit ook in de
externe overleggen, zoals het Erfgoed Platform van de gemeente Helmond en het Regio-overleg van

Brabants Heem, die maar matig op gang komen. Ook het bezoek aan de heemkamer op de
donderdagmiddag en de avondopenstelling op de 2e dinsdag van de maand worden nog maar matig
bezocht. We hopen dat dit weer wat intensiever wordt.
* We willen vanaf nu ook weer de lezingen en excursies gaan opstarten. Er ligt nog het een en ander
op de plank dus we proberen dit op korte termijn weer te gaan regelen. Wel kan het zijn dat men
zich moet inschrijven om te weten hoeveel mensen er komen. Het kan dan zijn dat we de lezingen
hier in de Fonkel laten plaatsvinden omdat deze zaal groter is. Het zal via een digitale nieuwsbrief
aangekondigd worden en de informatie wordt gepubliceerd op de website.
* Tijdens de coronaperiode heeft een werkgroep wel constant doorgewerkt namelijk de werkgroep
digitalisering die de Nas (server) verder heeft ingericht zodat de bestuursleden vanaf iedere
computer kunnen inloggen om hun werkzaamheden te verrichten. Ronald en Harry bedankt. Als er
onder de leden iemand is die verstand heeft van servers en een back-up zou willen zijn van Roland,
dan willen wij daar graag van gebruik maken. Meld je bij een der bestuursleden.
* Wij hopen dit jaar ook weer naast het vertrouwde Heemblad, een of twee boeken te presenteren.
Enkele leden zijn daar heel enthousiast mee aan de slag. Ook krijgt het project van de honderd
stukskes van Theo de Jong en het Kunstkwartier waarschijnlijk nog een vervolg. We gaan met hen in
overleg en proberen daar dan ook weer in te participeren.
* We hebben het voornemen dit jaar een eerste aanzet te maken om onze statuten aan te passen
waardoor we gaan voldoen aan de nieuwe wet WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
Daarvoor zullen we de regeling goed moeten bestuderen en vervolgens in overleg moeten met een
notaris. Dit moet voor 1 juli 2026 gereed zijn. Het is een regeling voor goed bestuur, persoonlijke
belangen, verplichte regelingen, aansprakelijkheid etc.
*Werkgroepen:
De werkgroep Historische Geografie is continu bezig en de samenwerking met de Peelgemeenten
wordt of is al voor een groot deel uitgebreid met een groot aantal gemeenten in Zuid Oost Brabant.
Bidprentjes blijven soms met duizenden nieuwe binnenkomen. Dit vergt zeer veel werk waarvoor
zich gelukkig al verschillende vrijwilligers willen inzetten.
De werkgroep genealogie heeft van de Historische Geografie het verzoek gekregen om voor een deel
te participeren. Zij zullen daar dit jaar invulling aan gaan geven.
De werkgroep fotobibliotheek is ons fotobestand aan het digitaliseren en beschrijven. Dit is een helse
klus en we roepen dan ook meer leden op een helpende hand te bieden.
*Vorig jaar is in de ALV bij de rondvraag het verzoek gedaan om voor de actieve vrijwilligers, iets te
organiseren als blijk van waardering. Hier zijn we mee bezig en zullen er dit jaar een invulling aan
geven.
* Vanuit de Begeleidingscommissie Ontsluiting Digitaal Archief Jozef van de Broek kan ik mededelen
dat het ontsluiten van het archief goed verloopt. Daarnaast heeft het RHCe het verzoek aan de
Heemkunde gedaan om een paar mensen binnen onze vereniging te vinden die de beschreven foto’s
kunnen controleren. Een aantal leden zijn hier mee bezig na een korte cursus gehad te hebben
gekregen in Eindhoven.

* Cultuurhistorische inventarisatie Helmond. Deze inventarisatie zal waarschijnlijk dit jaar
gereedkomen. Wij participeren in de klankbordgroep van de gemeente Helmond en Flexus AWC, die
deze inventarisatie doet. Wel hopen we dat het project een vervolg krijg voor de gehele gemeente.
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.
*Aanwas van nieuwe leden blijft ook dit jaar onze volle aandacht.
*Het is de bedoeling dit jaar in diverse zorgcentra een boekenkast te plaatsen met dubbele boeken
van ons over Helmond nu en van het verleden.
* Ook hopen we dit jaar aan het verzoek van het Edah-museum om een hoek in te richten over oud
Helmond, invulling te geven.
* Net als vorige jaarvergadering is het bestuur nog steeds op zoek naar versterking of ondersteuning
van het bestuur. We zoeken iemand voor ondersteuning van de penningmeester en van het
secretariaat. Aarzel niet als het u iets lijkt en klamp een bestuurslid aan als je meer informatie wilt.
* Omdat de eindredacteur van ons Heemblad heeft aangegeven te zullen stoppen zijn we naarstig op
zoek naar iemand die deze taak over wil nemen. We zouden het jammer vinden als ons Heemblad
door zijn vertrek aan kwaliteit gaat inboeten. Daarom zoeken we iemand die zelf wat kan schrijven
maar ook de organisatie op zich neemt, taken ziet en weet te verdelen. Voor ons mag dit ook een
duo zijn.
* Tot slot nodigen we alle aanwezigen hier uit om eens op een donderdagmiddag of een maal per
maand op dinsdagavond binnen te lopen voor een kopje koffie en een praatje en wie weet raak je
geïnteresseerd om deel te nemen aan een werkgroep.
9. Rondvraag en sluiting.
Jan Willem de Rijk bedankt het bestuur voor hun inzet voor de heemkundekring. Hij vraagt tevens
meer aandacht voor monumentenbeschrijvingen. Hij heeft de indruk, gezien de gebeurtenissen in
het afgelopen jaar inzake monumenten in Stiphout, dat de gemeente Helmond vrij laks omgaat met
haar monumenten. Zij lopen vaak achter de feiten aan en dan is het te laat om zaken terug te
draaien. De heemkundekring heeft middels de Werkgroep Monumenten regelmatig overleg met de
gemeentelijke Monumentencommissie en zal bovenstaande onder de aandacht brengen.
Henk van Dijk schenkt het nieuwe boek over Kasteel Helmond, ontvangen bij de presentatie hiervan,
aan de voorzitter.
Hij vraagt wat er verder gaat gebeuren met het project “Helmond in 100 stukskes”.
Antwoord van de voorzitter: het Kunstkwartier heeft het voornemen om de komende jaren vervolg
te geven aan het project door met een soort memoriespel langs te gaan bij de verschillende
verzorgingshuizen in Helmond. Men wil jongeren samen met de bewoners dit spel over oud en nieuw
Helmond laten spelen en op deze manier contact met elkaar te laten leggen.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje,
drankje en praatje na afloop van de presentatie van Jan van Bussel over de Heilig Hart Kerk(en).
Met dank hiervoor.
Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris

