Verslag 23e Algemene Ledenvergadering
Heemkundekring ‘Teterings Erfdeel’
gehouden op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur
in dorpshuis ’t Web

Aanwezig:

dhr. Jos Verdaasdonk
voorzitter
dhr. Wout Lutters
secretaris
dhr. Jos Canjels
penningmeester
dhr. René van den Akker
lid
mevr. Els Oomen
lid
dhr. Ad van Pelt
lid
dhr. Hans Verdaas
lid
Voorts aanwezig: zie presentielijst (ter inzage bij de secretaris).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, is verheugd over de grote opkomst en heet alle
aanwezigen van harte welkom op de 23e algemene leden-/jaarvergadering.
Mededelingen:
De voorzitter noemt de namen van de leden van wie een bericht van verhindering is
ontvangen: dhr. P. van Bavel, dhr. J. Berende, Fam. T. Damen, mevr. C. Gelens, dhr. P. van
Gurp, mevr. J. de Jong-Mertens, dhr. C. van Meggelen, dhr. H. Roeling, mevr. Snoeren, dhr.
J. v/d Wijngaard.
De voorzitter meldt dat onze heemschuur een succes is. Dit is verheugend en geeft het
bestuur evenals in de vorige jaren veel voldoening. We hopen dat we de komende jaren
vooral de Teteringenaren uit de nieuwe wijken als lid mogen verwelkomen. Het dorpse
karakter van Teteringen staat, mede door de nog uit te voeren en de al gerealiseerde
uitbreidingen, onder druk en onze heemkundekring wil graag haar deel bijdragen aan het
behoud van de eigen dorpse identiteit.
De voorzitter meldt, dat een werkgroep grootse plannen heeft om alle voorwerpen te
digitaliseren. Voor die werkzaamheden is in de heemschuur een aparte ruimte gerealiseerd.
Zoals gewoonlijk wordt de koffie of thee met worstenbrood tijdens de pauze u aangeboden
door de vereniging, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Hierna gaat de presentielijst rond waarop de leden ook het e-mailadres kunnen vermelden.
De presentielijsten zijn door de aanwezigen ingevuld en weer ingeleverd.

2. Verslag algemene ledenvergadering van 27 januari 2015
De voorzitter stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen en bedankt de
secretaris, dhr. Wout Lutters. De ledenvergadering stemt hiermee in.

3. Jaarverslag Teterings Erfdeel 2014
Het jaarverslag dat in het ledenblad nr. 92 van januari 2015 is gepubliceerd, geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen met dank aan de
secretaris.
Opgericht bij notariële akte d.d. 20 december 1991. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40283869.

4. Jaarrekening 2014 met verslag kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Jos Canjels, die de cijfers kort toelicht. Er zijn geen
bijzonderheden te melden.
De heer A.Cosijn merkt op dat er een rekenfout in de optelling zit. Ook ziet hij graag de
uitgaven vermeld met een min-teken. De opmerkingen worden genoteerd en nagezien.
De heer Canjels doet een oproep aan de leden om de contributie zoveel mogelijk via
automatische incasso te laten verlopen. Dat scheelt werk.
De kascommissie 2014 bestaat uit de heren De Rooij en Antonissen. De heer Antonissen
doet het woord en vermeldt dat de controle naar volle tevredenheid is verlopen.
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester te danken voor het goed
financieel beleid en te dechargeren voor de jaarcijfers 2014.De vergadering is akkoord.
De voorzitter bedankt de heren De Rooij en Antonissen voor hun werk als lid van de
kascommissie.

5. Benoeming kascommissie 2015
De voorzitter vraagt wie volgend jaar als opvolger van dhr. De Rooij de controle wil doen.
Mevr. Verdaas stelt zich beschikbaar en wordt benoemd.

6. Bestuursverkiezing
Volgens rooster treden twee bestuursleden af: mevr. Els Oomen, is herkiesbaar en dhr. Ad
van Pelt, is niet meer herkiesbaar, maar zal nog aanblijven tot een opvolger is gevonden.
De voorzitter dankt beide bestuursleden voor hun inzet.

7. Rondvraag
De heer B.Leclercq stelt de volgende vraag: “Om de St.Jozefkapel aan de St.Josephstraat is
een hekwerk geplaatst. Wie heeft dat betaald?”
De voorzitter antwoordt dat alle kosten door de Gemeente Breda zijn betaald.
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting / Pauze
De voorzitter vraagt aandacht voor het volgende: de heemschuur opent op zondag 12 april
2015. Hij hoopt dat eenieder in de gelegenheid is om de tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog en 70 jaar bevrijding te bezoeken. De werkgroep is al hard aan het werk om er
een goede tentoonstelling van te maken. De werkgroep vraagt u om uw onmisbare
medewerking: hebt u nog materiaal uit deze periode stel dit dan beschikbaar.
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en voor het vertrouwen dat in het bestuur is
gesteld.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is het pauze, met koffie/thee en worstenbrood.
Na de pauze volgt het optreden van de welbekende muziekgroep “De Flanellen”. Aan het
applaus te merken wordt het optreden zeer gewaardeerd.
Tenslotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst iedereen wel thuis.
Dit verslag wordt vastgesteld in de ledenvergadering van dinsdag 26 januari 2016.
J.P. Verdaasdonk
J.J.W. Lutters
voorzitter
secretaris

Opgericht bij notariële akte d.d. 20 december 1991. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40283869.

