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Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
Onze jaarvergadering hadden we gepland op dinsdag 19 januari 2021. Gezien de recente richtlijnen omtrent het
corona-virus welke recentelijk zijn aangescherpt, hadden wij als bestuur besloten om de jaarvergadering te
verplaatsen naar de maand maart 2021. Door de verdergaande maatregelingen en richtlijnen omtrent het virus en
het toch nog steeds hoge aantal besmettingen, doen wij als bestuur het voorstel om de jaarvergadering over 2020
schriftelijk te doen. Een ontzettende moeilijke beslissing omdat wij gaan voor het contact met onze leden en altijd
uitzien naar onze jaarvergadering waarbij wij u als lid van de heemkundekring ontmoeten en met u van gedachten
kunnen wisselen. Wij zien echter op dit moment geen andere reële mogelijkheid.
Hoe zien wij zo’n schriftelijke vergadering voor ons? Minimaal twee weken voor de geplande vergadering ontvangen
jullie van ons de uitgewerkte vergadering. Dat wil zeggen dat de onderwerpen die behandeld worden in de
jaarvergadering op schrift komen te staan zoals we dit anders mondeling hadden gedaan. Als voorbeeld het
onderdeel “Financieel verslag 2020 van de penningmeester”. In de behandeling van de vergadering wordt dan een
nadere toelichting gegeven op de belangrijkste getallen en wat dit voor de vereniging betekent. Doordat een ieder de
volledige vergadering van te voren op papier heeft, kan iedereen de vragen voor de geplande vergadering stellen en
heeft het bestuur de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. Mocht het dan zo zijn dat dit niet naar
tevredenheid is, dan kan het bestuur in contact treden met de desbetreffende vragensteller.
Indien iemand niet akkoord gaat met het voorstel om de jaarvergadering schriftelijk af te werken, dan vragen wij u
om dit vóór 8 februari 2021 kenbaar te maken via ons e-mailadres: dedrieheerlijkheden@gmail.com. Wij nemen dan
contact met u op.
Het voorstel is om de jaarvergadering te houden om dinsdag 9 maart 2021. U ontvangt dan uiterlijk op maandag
22 februari 2021 de uitgewerkte jaarvergadering op papier met de daarbij behorende bijlagen. De agenda voor die
jaarvergadering is als volgt:

Jaarvergadering dinsdag 9 maart 2021
Locatie:

Schriftelijk

De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Verslagen 2020
a. Jaarverslag 2020 van de secretaris
b. Financieel verslag 2020 van de penningmeester
c. Verslag kascommissie door Piet Maas en Piet Utens én verkiezing nieuwe kascommissie.
4. Bestuursverkiezing
a. Aftredend volgens rooster zijn Marie Adriaensen en Toon van den Berg.
Marie Adriaensen stelt zich niet opnieuw herkiesbaar. Toon van den Berg stelt zich wel opnieuw
herkiesbaar.
b. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt Piet Maas voor als bestuurslid.
5. Jaarkalender 2021
6. Diverse mededelingen door de voorzitter
a. Voortgang inrichting locatie in Karkooi en opening
7. Rondvraag
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Ontvangen schenkingen
De afgelopen maand hebben wij diverse schenkingen ontvangen. Van Janus Mutsters, wijlen Jan Peeters en van
broeder Christiaan van de Abdij Maria Toevlucht, hebben wij diverse bidprentjes gekregen. Van mevrouw Mertens
diverse oorlogskranten en een aantal boeken en van Gerard Kuijpers het archief van het Wit-Gele Kruis van
Rijsbergen. Van Tonny Jansen-Claassen hebben we een boek uit 1906 ontvangen over de Baronie van Breda. Dit
boek was oorspronkelijk van Marinus de Wit. Waarvoor onze dank. Hebt u nog bidprentjes, foto’s, documenten,
boeken waar u geen raad mee weet, laat het ons weten via e-mail of neem contact op met een van onze
bestuursleden.
____________________________________________________________________________________________

Overleden
Op 2 december 2020 is Carla Ruighaver plotseling overleden. Carla heeft een aantal jaren de taalkundige correcties
gedaan van de diverse edities van Het Land aan de Breede Aa. Door het bestuur is een condoleancekaart verstuurd
naar de familie van Carla.
____________________________________________________________________________________________

Het Land aan de Breede Aa
In april gaat onze 61e editie van Het Land aan de Breede Aa weer verschijnen. Dit keer komen er twee onderwerpen
aan het bod te weten, dorpspompen in de gemeente Zundert en Persoonsnamen. Het eerste deel zal ingaan op de
watervoorziening zoals deze vroeger was. Het tweede gedeelte gaat over de ontwikkeling van persoonsnamen
(voornamen, familienamen) in zijn algemeenheid en in relatie met families in de gemeente Zundert.
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