Verslag jaarvergadering 26-02-2019
Aanwezig : 60 personen.
Afwezig met kennisgeving : Hr. en mw. van Lieshout, heren B. Smits, T. Klomp, A. van Stekelenburg,
R. Swinkels, W. Ketelaars, M. vd Elsen, G. vd Weijer, H. Schimmel, J. Terbeek en dames de LeeuweKleijngeld en L. Houpperichs.
1. Opening en welkom.
Voorzitter Ton Janssens heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag jaarvergadering 20 februari 2018.
Bladzijde 3: Excursie naar sterrenwacht Jan Paagman was een uitnodiging van de sterrenwacht zelf
aldus Henk van Dijk.
Henk van Dijk merkt tevens op dat het niet duidelijk is hoe de vervanging is geregeld van leden van
het bestuur bij langdurige afwezigheid. Antwoord: in principe zijn de werkzaamheden van het
bestuur dusdanig transparant dat vervanging geen probleem zal zijn maar informeel is de vervanging
als volgt: secretaris vervangt voorzitter / penningmeester vervangt secretaris / voorzitter vervangt
penningmeester.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen van het bestuur.
*In 2018 zijn helaas 8 leden overleden waarbij we met name stilstaan bij het overlijden van onze
prominente leden Piet Bogaarts en Pierre van de Meulenhof. Voor de heemkundekring en de
geschiedschrijving van Helmond zijn beiden van grote betekenis geweest. Samen met Piet en Pierre
gedenken wij ook Mevr. Meulendijks-van de Veerdonk, Mevr. Kenter-van Dongen, Dhr. Krieken,
Franz Promper, Wim Bombeeck, Sjef Soeterboek en Harrie van Ekkendonk. Laten we hen gedenken
door een moment stilte in acht te nemen waarbij ik u verzoek te gaan staan.
*Op 31 december 2018 had de heemkundekring 219 leden. We hebben in 2018 46 nieuwe leden
kunnen inschrijven. 16 Leden hebben hun lidmaatschap opgezegd waarbij van 5 leden het
lidmaatschap is opgeheven i.v.m. met hun overlijden. Ook hebben we van twee sponsoren afscheid
genomen nl. VDNS-KIA en Van der Velden Re-integratie.
*Het afgelopen jaar stond geheel in het teken van ons 70 jarig jubileum. Op 20 april hebben we dit
tijdens een feestelijke bijeenkomst gevierd in aanwezigheid van Burgemeester Blanksma en een
groot aantal leden. Aan de 5 leden van de redactie van Helmonds Heem is door Brabants Heem de
onderscheiding van deze organisatie uitgereikt als dank voor hun jarenlange inzet. Op 24 mei
stonden we feestelijk stil bij het feit dat precies 70 jaar geleden de heemkundekring het licht zag met
een open middag in de heemkamer.
*De publicatie(s) van het jaar stonden ook in het teken van het jubileum. Deze uitgaven zijn het
jubileumboek geschreven door Martin Geerts waarin de geschiedenis van de heemkundekring wordt
verteld en de zeer succesvolle Helmondse verjaardagskalender. Vooral deze laatste is zeer populair
en wordt goed verkocht.
*Omdat we het oude huishoudelijke reglement van de heemkundekring niet meer konden vinden is
er een nieuwe gemaakt waar veel tijd is in gaan zitten. Het resultaat is aan de vergaderstukken
toegevoegd en zo dadelijk zal er over het resultaat gestemd gaan worden.
*Op zondag 6 mei hebben we weer deel genomen aan de welkoms markt in de Warande bij het
eerste Carat concert en op dinsdagavond 25 september aan de herdenking van de bevrijding in het
Hortensiapark. In beide gevallen stonden wij daar met een kraampje met allerlei informatie van en
over de heemkundekring.
*Op 6 september hebben we voor de leden een boekenmarkt gehouden waarbij we alle in de loop

van het jaar ontvangen dubbele boeken voor een klein prijsje hebben verkocht. De boeken die niet
verkocht waren zijn opgehaald door mensen uit Gemert die elk jaar in november een grote
boekenmarkt organiseren ten bate van de Missie Ontwikkeling Vrede.
*Erfgoed Brabant heeft op 11 juni weer een inloopmiddag collectieregistratie in de cloud
georganiseerd in onze heemkamer voor leden van heemkundekringen in onze regio.
*Ook in 2018 hebben we 2x overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Helmond
met name over de voortgang van de plaatsing van struikelstenen in 2019 in onze gemeente. Tijdens
dit overleg komen ook andere relevante zaken aan de orde.
*Naast dit overleg is er een breed overleg met de gemeente en verschillende organisaties in
Helmond op het gebied van historisch erfgoed. Dit overleg, Historisch Veld geheten, waar allerlei
zaken op dit gebied aan de orde komen, heeft inmiddels 2x plaats gevonden.
*Op 12 juni is er een informatiemiddag geweest in het gemeentehuis van Laarbeek waar we, samen
met diverse instellingen in Peelland en de Kempen, werden bijgepraat over de problemen van het
Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Naar aanleiding van deze problematiek is er al op 24
april een gebruikersgroep opgericht, het Historisch Platform Peelland, met als doel onze stem te
laten horen bij allerlei besluiten die er in de toekomst genomen gaan worden betreffende dit archief.
Zowel de oprichtingsvergadering op 24 april als de vergadering op 4 september vonden in onze
heemkamer plaats.
*In april en november is er overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van Brabants Heem en
heemkundekringen in de regio, Regio 10 genaamd, ter bespreking van allerlei heemkundezaken.
*De discussie over de afbraak van het pand Ameidestraat 3 kan u niet ontgaan zijn. Mario Kuijpers
heeft als lid van de heemkundekring veel onderzoek gedaan naar dit geveltje en zo kunnen bijdragen
aan een inhoudelijke discussie. Als heemkundekring hebben wij middels een brief aan de gemeente
onze zorg uitgesproken over de voorgenomen sloop.
*Een afvaardiging van het bestuur is in de loop van het afgelopen jaar aanwezig geweest bij de
opening van de Open Monumentendag, bij een informatiebijeenkomst over het Lucas Gasseljaar wat
dit jaar wordt georganiseerd en waarin wij als heemkundekring ook een rol gaan spelen, bij de
uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne en ook zijn we naar een receptie geweest van
Heemkundekring Deurne in verband met hun 40 jarig jubileum.
*Op 29 november heeft Wethouder Antoinette Maas, samen met enkele gemeenteambtenaren, een
kennismakingsbezoek gebracht aan de heemkamer. Enkele werkgroepen hebben wat meer uitleg
kunnen geven over hun werkzaamheden. Helaas bleek het niet mogelijk om iedereen aan het woord
te laten komen. Zij bleek zeer geïnteresseerd en het was voor ons een mooie gelegenheid om een en
ander onder haar aandacht te brengen.
4. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019.
Penningmeester Frans ‘t Sas geeft een toelichting op het overzicht en de begroting.
*Onder extra kosten heemkamer valt de aanschaf van een Laserjet printer voor grote hoeveelheden
printwerk.
*De hoge kosten incidentele publicaties omvatten de kosten die gemaakt gaan worden bij de uitgave
van het struikelstenenboek. De uitgaven voor dit project zijn begroot op € 6000,00 waarvan
€ 5200,00 wordt gesubsidieerd. Wijkraad Centrum stelt € 300,00 beschikbaar.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De financiën zijn door de kascommissie, bestaande uit Hans van der Zanden en Harrie van Steenoven,
goedgekeurd. Bij acclamatie wordt aan het bestuur decharge verleend. Hans van der Zanden is
aftredend. Ton Pijnenburg stelt zich beschikbaar voor de kascommissie in 2020.

6.Huishoudelijk reglement.
Omdat het oude huishoudelijk reglement zoek is geraakt heeft het bestuur een nieuw reglement
samengesteld wat beter voldoet aan de huidige situatie. Leden hadden tot 12 februari de tijd
wijzigingen in te dienen maar deze zijn niet ontvangen. Het nieuwe reglement wordt goedgekeurd.
7. Verhoging portokosten per 1 januari 2020.
Omdat de verzendkosten van het heemblad via de post steeds duurder wordt stelt het bestuur voor
de portokosten voor leden binnen Nederland te verhogen met € 5,00 per jaar en voor de leden
woonachtig in het buitenland met € 10.00 per jaar. De suggestie van Henk Roosenboom om deze
leden de keuze te geven het heemblad via een PDF of per post te ontvangen zal worden
meegenomen. Het voorstel wordt goedgekeurd.
8. Bestuursmutaties.
Volgens rooster zijn aftredend Ton Janssen als voorzitter en Gerry van Liempt als bestuurslid. Beiden
zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Beiden worden herkozen.
9. Vooruitblik 2019.
*Dit jaar stellen we elke tweede dinsdagavond van de maand de heemkamer open voor het publiek
van 19.00 tot 21.00 uur omdat we steeds vaker het signaal krijgen dat hier behoefte aan is. We gaan
dit jaar bekijken of er voldoende belangstelling voor is.
*Op 25 oktober jl. hebben we de aftrap van de voorbereiding van projecten in het Lucas Gassel Jaar
2019-2020 in het kasteel beleefd. Aan ons is gevraagd een informatieve historische wandeling door
Helmond langs alle plekken waar de Gassels gewoond hebben te organiseren. Zowat alle huizen en
belangrijke plaatsen zijn gelokaliseerd en er wordt gedacht aan een markering van deze plekken met
een herdenkingstegel en informatiebordje. Men vindt het belangrijk dat de heemkundekring in de
historische projecten van het Lucas Gassel jaar een essentiële rol gaat vervullen. Het bestuur heeft al
enkele keren overleg gehad met de initiatiefnemers en we hebben toegezegd vrijwilligers te zoeken
om dit project te gaan realiseren.
*Op verzoek van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven werken we mee aan het ompakken en
ontsluiten van het zogenaamde Begemann archief. Dit archief is opgeslagen in Turnhout maar moet
daar weg. Het is de bedoeling dat een aantal vrijwilligers onder leiding van het RHCe in het oude
archief in de Molenstraat deze klus op zich nemen. Het archief omvat 250 strekkende meter. Alle
dozen moeten worden uitgepakt en de inhoud beoordeeld. Alles wat bewaard moet worden wordt
omgepakt in nieuwe archiefdozen en digitaal ontsloten. De documenten zelf worden niet
gedigitaliseerd omdat dit te duur wordt. Het geschoonde archief gaat naar Eindhoven waar het bij
het RHC zelf wordt opgeslagen. Mochten jullie belangstelling hebben om hieraan mee te werken dan
zijn jullie van harte welkom. Opgeven kan bij de secretaris.
*In 2019 worden er Struikelstenen geplaatst in het kader van 75 jaar bevrijding van Helmond. U
hoort er straks alles over van de werkgroep zelf.
*De werkgroep Historische Geografie is zich aan het scholen onder leiding van Peter van de Berk en
Peter Ector. We zijn gestart met vier leden maar twee personen hebben zich wegens
omstandigheden tijdelijk teruggetrokken. Versterking van deze werkgroep is ook wenselijk.
*Met ingang van 1 juni 2019 hebben we onze Memorix Maior oftewel Brabant Cloud overeenkomst
met Erfgoed Brabant opgezegd. Het systeem levert te weinig rendement op in verhouding tot de
kosten (€ 420,- per jaar) en de tijd die het werken hieraan met zich meebrengt.
*Van de stadsarcheoloog Theo deJong hebben we het verzoek gekregen om te participeren in het
project ‘Helmond in honderd stukjes’. De wens is om een boek te maken waarin zoveel mogelijk
verhalen zijn opgenomen van mensen verteld bij de opgegraven “stukskes”. We zijn hierover nog in
overleg.

*Ook Heeft Ruud Hemelaar, veldwerkcoördinator van de Archeologische Vereniging Kempen en
Peelland, samen met Theo de Jong, onze stadsarcheoloog, ons het verzoek gedaan deel te nemen
aan een onderzoek naar het ‘Slotje Bruheze’. Daarvoor zal een werkgroep opgericht worden. Ons lid
en onderzoeker Mario Kuijpers heeft zich hiervoor al aangemeld en er zullen gericht wat leden
hiervoor benaderd worden.
*De stukjes “Zo war ’t vruuger”, voorheen regelmatig te lezen in weekkrant De Loop, worden
voortaan digitaal gepubliceerd op de website “Dit is onze wijk”.
*Deelname aan allerlei overleg zal blijven plaatsvinden, zoals met de gemeente Helmond, Brabants
Heem, Erfgoedplatform, Historisch Platform Peelland etc. en regionaal overleg vanuit verschillende
werkgroepen. *Lezingen en excursies staan natuurlijk weer op het programma. Lees de
aankondigingen in ons heemblad en de nieuwsbrieven.
*Aanwas van nieuwe leden blijft onze volledige aandacht behouden.
*Tot slot gaan we in 2019 een kostenberekening maken van de contributie om duidelijk te krijgen of
we deze misschien moeten gaan verhogen. Dit naar aanleiding van de BTW verhoging en de
verhoging van de kosten van het heemblad.
Kortom weer een druk maar ook aantrekkelijk jaar staat ons te wachten waar we ons weer voor
100% zullen inzetten.
10. Verslag werkgroepen.
Zie separate bijlage.
11. Rondvraag en sluiting.
*Kelly Geerts vraagt of er nog verzamelbakjes voor het heemblad te koop zijn. Ja, voor € 1,50 per
stuk zijn ze weer verkrijgbaar in de heemkamer.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt eenieder uit voor een hapje, drankje
en praatje.
Namens het bestuur,
Dorethé van Dijk, secretaris

