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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN
over het jaar 2021

Algemene jaarvergadering dinsdag 9 maart 2021
Op dinsdag 9 maart 2021 is de jaarvergadering gehouden. Vanwege de richtlijnen omtrent het corona-virus
had het bestuur besloten om de vergadering schriftelijk te houden. Voorafgaand aan deze vergadering hadden
alle leden de vergaderstukken en de “behandeling” van de vergadering ontvangen. Ook de te nemen besluiten
stonden in deze stukken. Alle leden hadden ruim de gelegenheid gehad om hierop te reageren.
Op dinsdag 9 maart 2021 heeft het bestuur de vergadering digitaal gehouden middels Teams. Hieronder staan
de notulen van deze vergadering.
De voorzitter heet iedereen welkom met name Piet Maas. Vanwege de richtlijnen omtrent corona vergaderen
we weer via Teams. Guido heeft zich afgemeld vanwege ziekte.
Er zijn geen verdere mededelingen.
Op de schriftelijke jaarvergadering zijn enkele reacties gekomen. De tekstuele opmerkingen zijn in het
jaarverslag 2020 verwerkt. Daarnaast enkele complimenten ontvangen over de wijze waarop we dit oplossen
en twee kandidaten voor de kascommissie hebben zich gemeld.
Besluiten te nemen:
Goedkeuring jaarverslag:
Daar er geen verdere opmerkingen en/of vragen zijn wordt het jaarverslag goedgekeurd. Voorzitter Toon zal
het geprinte verslag ophalen bij secretaris Twan en dit door iedereen laten tekenen.
Herbenoeming Toon van den Berg:
Secretaris Twan neemt even de voorzittersrol op zich ten aanzien van de herbenoeming van onze voorzitter
Toon van den Berg. Geen opmerkingen hierover binnengekomen. Toon wordt bij deze herkozen en hij geeft
aan dat hij voorzitter wil blijven.
Benoeming Piet Maas als bestuurslid:
Ook hierover zijn geen opmerkingen binnengekomen. Piet Maas wordt als bestuurslid gekozen. Twan zorgt
voor inschrijving bij de KvK.
Toon richt zich tot Marie wiens laatste vergadering dit is. Hij bedankt Marie voor de zes jaar dat zij in het
bestuur heeft gezeten waarvan een aantal jaren als penningmeester. Tevens dank voor alle andere
activiteiten zoals bij de werkgroep dialecten, het organiseren van de jaarlijkse excursie/reis, rondbrengen van
de nieuwsbrief en de Breede Aa’s. Als dank heeft Marie een glazen schaal ontvangen met daarop het logo
van de HKK en een toepasselijke tekst. Marie bedankt iedereen voor de samenwerking. Twan zorg voor
uitschrijving van Marie bij de KvK.
Benoeming kascommissie 2021:
Er hebben zich twee kandidaten gemeld, Jan Aarts en Jack Roelands. Voor 2021 wordt Jack Roelands
gekozen en voor 2022 Jan Aarts. De kascommissie voor 2021 bestaat dan uit Piet Utens en Jack Roelands.
De voorzitter geeft een korte toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van onze locatie
in de Karkooi, de ICT en de voorgang van archief.
Vervolgens gaat het bestuur verder met haar reguliere vergadering.
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Leden
In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het aantal leden in het jaar 2021.
Jaar 2021
Begin

Overleden

Opzegging

Nieuwe

Eind

Omschrijving

2021

leden

door leden

leden

2021

Aantal gewone leden
Aantal partnerleden
Totaal aantal leden

281
46
327

1
1
2

6
0
6

6
1
7

280
46
326

Aantal Lid Breede Aa

266

0

5

5

266

Het aantal leden is in 2021 per saldo met een lid gedaald tot 326. In 2021 hebben we 7 nieuwe leden mogen
verwelkomen en we 6 opzeggingen gehad. In 2021 zijn er twee leden overleden. Het relatieve geringe aantal
nieuwe leden is waarschijnlijk een direct gevolg van dat we weinig hebben kunnen organiseren in 2021
vanwege de richtlijnen vanuit de overheid omtrent het corona-virus.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit Toon van den Berg (voorzitter), Twan van Duijnhoven (secretaris),
Guido Wouters (penningmeester), André van der Kloot (vicevoorzitter), José Buiks-Hendrickx, Janus Vriends,
Marie Adriaensen (tot en met 9 maart 2021), Piet Maas (vanaf 9 maart 2021). In het verslagjaar zijn
8 bestuursvergaderingen en 1 algemene ledenvergadering gehouden.

Social media
De website van de Heemkundekring is in 2018 volledig vernieuwd. Deze website is gemaakt door Mitchell Klijs
samen met Twan van Duijnhoven. Een veel bekeken onderdeel van de website is “Stambomen”. Periodiek
worden nieuwe stambomen van Zundertse families op de website geplaatst. Deze stambomen worden
aangeleverd door Kees Lieshout. De facebookpagina van de Heemkundekring wordt onder andere gebruikt
voor aankondigingen van activiteiten. Daarnaast worden de aankondigingen van activiteiten op de vijf “Oud”facebookpagina’s van de vijf kerkdorpen van de gemeente Zundert gemeld.

Huisvesting
Op 1 Juni 2020 hebben wij de sleutel gekregen van onze nieuwe ruimte in De Karkooi aan de
Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen. In 2021 zijn de diverse computers, scanners, printer en opslagmedia
aangeschaft en is er een start gemaakt met het digitaliseren van een groot gedeelte van onze bezittingen. Op
termijn gaan wij hiervan een gedeelte digitaal beschikbaar stellen voor onze leden en andere belangstellende.
Inmiddels hebben wij hiervoor contacten gelegd met Brabant Cloud, een initiatief van Erfgoed Brabant. Een
aantal vrijwilligers zijn hiermee aan de slag gegaan. De eerste resultaten hiervan verwachten wij medio 2022.
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Werkgroepen
Lezingen
Deze werkgroep wordt gevormd door: José Buiks-Hendrickx en Janus Vriends. In 2021 zijn de navolgende
lezingen gehouden:
23 september 2021:
Turfwinning in West-Brabant door Cor Rops
15 november 2021:
De Vergeten slag bij Hoogstraten in 1814 door Ron van Dijck, niet doorgegaan
vanwege richtlijnen omtrent corona-virus
7 december 2021:
Brabants dialect door Jos Swanenberg, niet doorgegaan vanwege richtlijnen omtrent
corona-virus.
Reizen en excursies
In verband met de richtlijnen rondom het corona-virus, hebben we in 2021 geen excursie georganiseerd. Deze
werkgroep bestaat uit Marie Adriaensen en André van der Kloot.
Redactie
Deze werkgroep wordt gevormd door: Jan Bastiaansen, Jos van Kuijck, Twan van Duijnhoven en José BuiksHendrickx. Twee keer per jaar wordt er een editie van “Het Land aan de Breede Aa” uitgegeven. Deze edities
waren in 2021:
 Editie 61: “Water, noodzaak en plezier”, José Buiks-Hendrickx
 Editie 62: “Villa Welgelegen, De wolf is terug, Heiligenverering en bedevaarten”, José Buiks-Hendrickx
Eind 2021 hadden 266 leden een abonnement op “Het Land aan de Breede Aa”.
In 2021 is een extra editie uitgegeven, “Kroniek van gemeente Zundert, vanaf juni 1991 tot en met februari
2001”. Deze editie was gratis en bestaat uit een samenvoeging van de kronieken zoals deze in de edities 1
tot en met 20 van “Het Land aan de Breede Aa” zijn vermeld. Deze editie is samengesteld door
Twan van Duijnhoven.
Nieuwsbrief
In 2021 zijn er negen nieuwsbrieven verschenen. Deze nieuwsbrieven staan onder redactie van
Twan van Duijnhoven en worden, voor zover deze niet digitaal worden verzonden, aan huis bezorgd door
Marjo van Meer, Piet van den Bemd, Marie Adriaensen en Twan van Duijnhoven. Het digitaal verzenden van
de nieuwsbrieven en overige informatie aan de leden bevordert de snelheid van informeren en beperkt de
kosten voor de vereniging.
Genealogie
Deze werkgroep bestaat uit: Kees Lieshout, Mike in ’t Groen, Frans Bastiaenen, Jos van Kuijck,
Jan Bastiaansen, Piet Maas, Ria Tilborghs en Marjo van Meer. Als basis komt deze werkgroep de eerste
donderdag van de maand bijeen in onze ruimte in de Karkooi. Dit om de informatie m.b.t. het actualiseren van
de bevolking van de gemeente Zundert te verwerken en om belangstellende te woord te staan. In verband met
de verhuizing en de richtlijnen omtrent het corona-virus, heeft dit in 2021 grotendeels stilgelegen. Met ingang
van november 2021 is deze werkgroep weer begonnen met het houden van haar maandelijkse openbare
bijeenkomst. Deze groep helpt ook bezoekers van deze avonden die zich met stamboomonderzoek bezig
(gaan) houden. Ook zijn een aantal mensen zich intensiever bezig gaan houden met “percelen-beschrijving”
en / of perceel onderzoek. Met ingang van 2016 is Kees Lieshout samen met Twan van Duijnhoven begonnen
met het presenteren van diverse stambomen op onze website. In 2019 is gestart met het digitaliseren van de
bidprentjes.
Dialecten
De leden van deze werkgroep waren begin 2021: Rina Michielsen, Sjef Michielsen, Els van Outheusden, Niek
van Giels, Adri Hoppenbrouwers, Marie Adriaensen en Guido Wouters. De werkgroep is maar enkele keren
bij elkaar geweest in 2021 vanwege de richtlijnen omtrent het corona-virus, maar ook om gezondheidsredenen
van enkele werkgroep leden. Zodra het weer mogelijk is komt de werkgroep weer bij elkaar en kunnen
belangstellende aanschuiven. Dit zal dan gebeuren in onze locatie in de Karkooi. De werkgroep heeft het
initiatief opgepakt om het eerder uitgebrachte boek “Op z’n Zunders gezeed” te actualiseren en uit te breiden
met Zundertse gezegdes en spreekwoorden en met woorden met meerdere betekenissen.
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Heemquiz
In verband met de richtlijnen omtrent het corona-virus is er in 2021 geen regionale heemquiz gehouden.
Activiteiten
In verband met de richtlijnen omtrent het corona-virus heeft de geplande verzamelingendag niet
plaatsgevonden.
Archeologie
Na een voortvarende herstart van de werkgroep Archeologie en twee actieve jaren kwam medio 2020 het
bericht vanuit de werkgroep om met de werkgroep te stoppen. Voor het bestuur kwam dit als een
onaangename verrassing en wat wij dan ook betreuren. De werkgroep was van mening dat ze onvoldoende
hun activiteiten konden doen door een in hun ogen wat tegenvallende respons. Er liggen nog veel uitdagingen
en plannen die nu niet verder opgepakt worden. Voorlopig wordt deze werkgroep ‘slapende’ gehouden en
belangstellenden om dit op te pakken kunnen zich melden bij het bestuur.
Historische verzamelboeken supermarkten Plus en Albert Heijn
In 2021 is de Heemkundekring benaderd door het supermarkt Plus uit Rijsbergen en de Albert Heijn uit
Zundert. Zij hebben beiden het bedrijf Tomorrow ingeschakeld. Tomorrow verzorgt voor veel supermarkten
acties in de vorm van boeken waarin stickers verzameld moeten worden middels aankopen bij de
desbetreffende supermarkten. Het plan is om voor zowel de Plus in Rijsbergen als de Albert Heijn in Zundert
een verzamelboek uit te brengen met daarin historische plaatjes. Na enkele gesprekken heeft de
Heemkundekring op zich genomen om categorieën te benoemen, hierbij toepasselijke foto’s te zoeken en de
categorie te omschrijven en teksten bij de foto’s te maken. Een omvangrijk project welke wordt uitgevoerd door
een apart opgerichte werkgroep. Deze werkgroep bestaan uit: Ad van Hassel, Ed de Bakker, Janus Vriends,
Cees Jacobs, Toon van den Berg, José Buiks-Hendrickx, Piet Maas, Kees Mathijssen, Cor Mathijssen en de
projectleider Twan van Duijnhoven. In een intensieve samenwerking met zowel Plus als Albert Heijn, worden
deze boeken samengesteld. Eind 2021 zijn de bestanden voor het boek van de Plus opgeleverd. De actie van
de Plus zal aanvangen in de eerste helft van februari 2022. De actie van de Albert Heijn zal pas in het najaar
van 2022 zijn. Een mooie opdracht waar de Heemkundekring trots op is dat zij hiervoor is benaderd.
.
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN
Ontvangsten
Contributie Heemkundekring
Abonnementen Het Land aan de Breede Aa
Verkoop boeken
Verkoop placemats
Donatie Rabobank / Gemeente / Rente
Totale ontvangsten

Werkelijk
2021
5.389
3.325
429
261
715
10.119

Begroting
2021
5.400
3.400
300
0
850
9.950

Begroting
2022
5.400
3.400
300
0
600
9.700

Uitgaven
Werkgroep Redactie (Het Land aan de Breede Aa)
Werkgroep Reizen en excursies
Werkgroep Lezingen
Werkgroep Activiteiten
Verenigingskosten
Bijdrage aan de Karkooi
Kosten ICT
Jaarvergadering
Boeken / abonnementen (inclusief Brabant Cloud)
Bankkosten
Commissie / Vrijwilligersdag
Verhuis- en inrichtingskosten
Totale uitgaven

Werkelijk
2021
4.488
0
100
0
1.806
1.500
0
0
542
222
0
6.696
15.354

Begroting
2021
3.500
500
500
1.000
1.000
1.500
500
250
750
175
750
5.000
15.425

Begroting
2022
3.500
500
500
1.000
1.000
1.800
500
500
1.000
250
500
500
11.550

-5.235
6.696
734
2.195

-5.475
5.000
-200
-675

-1.850
296
-200
-1.754

ACTIVA
Rabobank 1453.56.345
Rabobank 3456.530.404
Kas
Totaal Activa

31-12-2021
1.007
18.000
0
19.007

Begr 2021
1.242
17.525
0
18.767

Begr 2022
1.000
16.157
0
17.157

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
- Verhuis- en inrichtingskosten
- Het Land aan de Breede Aa
Totaal Passiva

31-12-2021
16.204

Begr 2021
13.334

Begr 2022
14.450

296
2.507
19.007

1.992
3.441
18.767

0
2.707
17.157

Financieel resultaat
Van/naar bestemmingsreserve Verhuis- en inrichtingskosten
Van/naar bestemmingsreserve Het Land aan de Breede Aa
Naar de Algemene reserve

Bestemmingsreserve Verhuis- en inrichtingskosten
Deze bestemmingsreserve is gevormd in het jaar 2018 en bedroeg bij de vorming € 11.785. Deze
bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten voor de verhuis van de Weeghreyse naar de Karkooi en de
inrichting van deze ruimte te bekostigen.
Bestemmingsreserve Het Land aan de Breede Aa
De wijziging van de bestemmingsreserve Het Land aan de Breede Aa wordt gevormd uit de inkomsten uit de
abonnementen hiervan en de losse verkoop van de boeken, verminderd met de kosten van de werkgroep
Redactie. De beschikbare reserve wordt gebruikt om een eventueel groter exemplaar en/of extra exemplaar
te kunnen bekostigen.
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Het jaarverslag is besproken in de jaarvergadering op dinsdag 19 april 2022. In deze jaarvergadering heeft de
kascommissie verslag uitgebracht en voorgesteld om het bestuur te dechargeren van het gevoerde financiële
beleid, welk voorstel door de jaarvergadering is overgenomen.
Het jaarverslag is vervolgens definitief vastgesteld en ondertekend door het bestuur in de vergadering van
2 mei 2022.
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