Verslag 21e Algemene Ledenvergadering
Heemkundekring ‘Teterings Erfdeel’
gehouden op dinsdag 29 januari 2013 om 19.30 uur
in dorpshuis ’t Web

Aanwezig:

dhr. Jos Verdaasdonk
voorzitter
dhr. Bob Leclercq
secretaris
dhr. Jos Canjels
penningmeester
dhr. Kees van Haperen
lid
dhr. René van den Akker
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 21e algemene leden-/jaarvergadering.
Mededelingen:
De voorzitter noemt de namen van de leden van wie een bericht van verhindering is ontvangen: dhr.
Berende, dhr. en mevr. Van den Berg, dhr. M. Biemans, mevr. Bronneman, dhr. Damen, mevr.
Damen-van Aalseum, mevr. Gelens, dhr. J. van Gurp, dhr. P. van Gurp, dhr. Hoogbergen, mevr. de
Jong-Mertens, mevr. Van Meggelen-Merks, mevr. Nederlof, dhr. en mevr. Roovers, dhr. Schrauwen.
Het ledenaantal loopt nog iets terug, het bestuur hoopt toch op nieuwe aanwas.
Inmiddels is de werkgroep-indeling aangepast, zoals in de presentatie wordt getoond. Leden, die een
bijdrage willen leveren door te participeren in een of meer werkgroepen, zijn van harte welkom.
De heemschuur is in 2012 goed bezocht. In april zal de heemschuur weer openen, nu met een
tentoonstelling over de Oosterhoutseweg, die dit jaar 200 jaar bestaat. De voorzitter roept de leden op
om interessant materiaal aan te reiken, die in de tentoonstelling kan worden gebruikt.
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 opengesteld op de 1e en
3e zondag van de maand.
De voorzitter dankt de redactiecommissie, die weer voor vier lezenswaardige ledenbladen heeft
gezorgd. Wij zijn blij met de komst van drie nieuwe redactieleden.
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 89 leden aanwezig.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 28-02-2012
De voorzitter stelt voor het verslag voor kennisgeving aan te nemen en bedankt de secretaris, dhr.
Bob Leclercq. De ledenvergadering stemt hiermee in.
3. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag dat in het ledenblad nr 84 van januari 2013 gepubliceerd werd, geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen met dank aan de secretaris.
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4. Jaarrekening 2012 met verslag kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Jos Canjels, die de cijfers kort toelicht.
De kas-commissie bestaat uit de heren Van Kooij en Verstegen. De heer Van Kooij doet het woord en
vermeldt dat de controle naar volle tevredenheid is verlopen. Tevens geeft hij de aanbeveling aan het
bestuur om de kostentoerekeningen van de gemeente Breda niet langer via de administratie van 't
Web te laten verlopen.
De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester te danken voor het goed
financieel beleid en te dechargeren voor de jaarcijfers 2012. De vergadering is akkoord.
5. Benoeming kascommissie 2013
De voorzitter bedankt de heren Van Kooy en Verstegen voor hun werk als lid van de kascommissie
en vraagt wie volgend jaar als opvolger van dhr. Van Kooy de controle wil doen. Dhr. E. de Rooij stelt
zich beschikbaar en wordt benoemd.

6. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster treden de voorzitter dhr. Jos Verdaasdonk en bestuurslid dhr. René van den Akker af
en hebben beiden aangegeven zich herkiesbaar te stellen.
De ledenvergadering bevestigt de herbenoeming van beiden met een hartelijk applaus.
De voorzitter stelt voor om de volgende 2 leden toe te voegen aan het bestuur: mevr. Els Oomen en
dhr. Ad van Pelt. De ledenvergadering stemt hiermee in met een applaus.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
8. Sluiting / Pauze
De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en voor het vertrouwen dat in het bestuur is
gesteld.
De voorzitter meldt, dat de heemschuur op 7 april 2013 weer open gaat en hoopt dat eenieder in de
gelegenheid is om de tentoonstelling over de Oosterhoutseweg te bezoeken. Vervolgens brengt de
voorzitter in herinnering, dat op maandag 11 maart de heer Ad Rooms een lezing houdt over "Het
Rijke Roomse Leven", waarvoor de leden van harte zijn uitgenodigd.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en is het pauze, met koffie/thee en worstenbrood.
Na de pauze volgt het optreden van dhr. Cees Prinsen uit Hilvarenbeek met “De Meidenkist".
Cees licht op geanimeerde wijze de "oude" voorwerpen uit de kist toe. 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 11 februari 2014.
J.P. Verdaasdonk
voorzitter

R.P.M. Leclercq
secretaris

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

