Verslag 20e Algemene Ledenvergadering
Heemkundekring ‘Teterings Erfdeel’
gehouden op dinsdag 28 februari 2012 om 19.30 uur
in dorpshuis ’t Web
Aanwezig:

Voorts aanwezig:

dhr. Jos Verdaasdonk
voorzitter
mevr. Betsy van Beek-Willemse penningmeester
dhr. Bob Leclercq
1e secretaris
dhr. Rob van Herwaarde
2e secretaris
dhr. Kees van Haperen
lid
dhr. Jos Canjels
lid
dhr. René van den Akker
lid
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 20e algemene leden- of jaarvergadering. Deze keer vindt de jaarvergadering voor
het eerst plaats in het nieuwe Web, een prachtig gebouw.
Mededelingen:
De voorzitter noemt de namen van de leden van wie een bericht van verhindering is ontvangen: dhr.
en mevr. Van den Berg, dhr. Bloemendaal, mevr. Gelens, dhr. Van Gurp, mevr. Van Haperen, mevr.
Kemerink, dhr. en mevr. Van Leijsen, dhr. en mevr. Marcelissen, mevr. Nederhof, dhr. en mevr. De
Rooij.
Vermeld wordt het ontwerp van een vernieuwd logo en de aanschaf van 3 vlaggen met het logo erop.
De heemschuur is in 2011 goed bezocht. De werkzaamheden voor de opening starten binnenkort:
alles wordt goed nagezien en voor zover nodig wordt de kleding gewassen. Als leden zich willen
opgeven om mee te helpen bij de opruimbeurt, wordt dat zeer op prijs gesteld. Zoals bekend is de
heemschuur opgesteld op de 1e en 3e zondag van de maand. Naast de bestuursleden zijn er drie
gidsen, die bezoekers van de heemschuur kunnen informeren: de heren Bergmans, De Rooij en
Wirken.
De voorzitter dankt de redactiecommissie, die weer voor vier lezenswaardige ledenbladen heeft
gezorgd. Overigens is versterking van de redactieraad zeer gewenst; u kunt zich opgeven bij het
bestuur. NB: Na de vergadering hebben 3 leden zich aangemeld als redactielid.
Zoals gewoonlijk wordt de koffie of thee met worstenbrood tijdens de pauze U aangeboden door de
kring, 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. Er zijn 80 leden aanwezig.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 15-02-2011
De voorzitter stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen en bedankt de secretaris, dhr.
Bob Leclercq.
3. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag dat in het ledenblad nr 80 van januari 2012 gepubliceerd werd, geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen met dank aan de secretaris.
4. Jaarrekening 2011 met verslag kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Betsy van Beek-Willemse, die de cijfers kort toelicht.
De kas-commissie bestaat uit de heren Van Haperen en Van Kooy. De heer Van Haperen doet het
woord en vermeldt dat de controle naar volle tevredenheid is verlopen. Tevens geeft hij de volgende
aanbevelingen aan het bestuur: verbetering van de verlichting in de heemschuur, mogelijk een
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koffiezet-apparaat, betrek de basisscholen bij de heemschuur door bijv. groep 8 uit te nodigen, en stel
jezelf een hoger doel voor het aantal bezoekers in 2012.
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester te danken voor het goed
financieel beleid en te dechargeren voor de jaarcijfers 2011. De vergadering is akkoord.
5. Benoeming kascommissie 2012
De voorzitter bedankt de heren Van Haperen en Van Kooy voor hun werk als lid van de
kascommissie en vraagt wie volgend jaar als opvolger van dhr. Van Haperen de controle wil doen.
Dhr. ………… stelt zich beschikbaar en wordt benoemd.
6. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster treedt de penningmeester mevr. Betsy van Beek-Willemse af en zij heeft aangegeven
zich niet herkiesbaar te stellen. De rol van penningmeester wordt voortgezet door dhr. Rob van
Herwaarde.
De voorzitter memoreert dat Betsy in 1998 bestuurslid Joke Aarts heeft opgevolgd en in 2002 de rol
van penningmeester heeft overgenomen van Bart van Roode. In 2008 startte Betsy in de
redactieraad.
Betsy bracht het vrouwelijk element in het bestuur en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd bij
de inrichting van de heemschuur. Goede ideeën, een eigen mening en ze staat haar “mannetje”.
Betsy heeft veel betekend voor onze heemkundekring en wij zullen haar missen. Dat is voor het
bestuur dan ook de reden om haar op te nemen als ere-lid van de vereniging. De voorzitter
overhandigt de bijbehorende oorkonde vergezeld van een cadeaubon en een bloemetje, en een fles
wijn voor echtgenoot Wim. De ledenvergadering bevestigt de dank aan Betsy met een hartelijk
applaus.
De voorzitter vraagt de leden om aanvulling van het bestuur met bij voorkeur een vrouwelijk
bestuurslid. U kunt kandidaten schriftelijk voordragen bij de bestuursleden.
7. Rondvraag
Dhr. Antonissen meldt zijn verontschuldiging, dat op de borden van de locatie De Stee ten onrechte
de verwijzing naar de heemschuur niet is opgenomen. Dat kan helaas niet meer alsnog gebeuren,
dus zoeken we naar een passende oplossing.

8. Sluiting / Pauze
De voorzitter bedankt ieder voor zijn of haar inbreng en voor het vertrouwen dat in het bestuur is
gesteld.
Op maandag 26 maart houdt dhr. P. van Hees uit Hilvarenbeek een lezing over “Van Lust, spot en
zinnelijk genot”.
Op maandag 23 april komt dhr. R. Veenstra uit Steenbergen vertellen over “Karel de Grote”.
U bent van harte uitgenodigd om deze interessante lezingen bij te wonen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is het pauze, met koffie of thee en worstenbrood.
Na de pauze volgt het optreden van de volksmuziekgroep “De Glacis” uit Bergen op Zoom.
De groep, bestaande uit 1 dames en 2 heren, vermaakt de aanwezigen met een gevarieerd liedjesprogramma. Aan het applaus te merken wordt het optreden zeer gewaardeerd.
De sfeer was heel gezellig. Het was weer een Brabantse avond.
Tenslotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de vergadering van xx xxxxxxxxxxx 2012
J.P. Verdaasdonk
voorzitter

R.P.M. Leclercq
secretaris
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