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5481 HN Schijndel
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Heemkamer: in ’t Spectrum, Steeg 9g Schijndel.

Aan de leden van de Heemkundekring
Schijndel.
Datum: 20 maart 2019
Verslag van de algemene vergadering van de "Heemkunde Kring Schijndel" van 18 maart 2019.

Agenda.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Hij memoreert de overleden heemkundeleden in 2019, namelijk Bert Verkuijlen, Riet van de
Leest – van Oirschot en Wim van Bokhoven. Hij spreekt een woord van dank en waardering
uit voor hun betrokkenheid en inzet bij onze vereniging.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Afmeldingen voor de vergadering van:
Henk van den Brand, Jan van Weert, Ria van Asseldonk, Bart Claassen, Addy Trikels, Jo
Heerkens, Trees Vermeer, Joke Hooijdonk, Mirjam van Doremalen. Mieke Jansen – Voets, Bea
van Schaaijk, Dirk Paagman, Jan van Weert, Rien Rijken, Zr. Miranda van Kleef. Ton van der
Heijden en Zr. Lidwina Beckers, Corry en Ad Liebregts, Wim van Lankveld.
Bart Eijkemans, (Akkoord met benoemingen) Wim Heesakkers (Akkoord met benoemingen)
Betty van den Oetelaar, Gerrie van Beek en Regien van der Heijden.
3. Het vaststellen van het hierbij gevoegd verslag van de vergaderingen van 12 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Het vaststellen van het hierbij gevoegd jaarverslag 2018.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het boekjaar
2018.
De financiële stukken zijn voorafgaande aan deze vergadering naar de leden van de
heemkundekring Schijndel gestuurd.
De penningmeester geeft aan de hand van sheets een toelichting op de jaarrekening en de
balans.
Er worden geen vragen gesteld.

............................

6. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Jan Ewalds en Paul van den Acker. Paul deelde mee dat de
kascommissie de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2018
heeft onderzocht. De kascommissie is van mening dat deze stukken een getrouw beeld
geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De financiële
administratie is goed en inzichtelijk ingericht en er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering om de rekening en
verantwoording goed te keuren.
7. Het vaststellen van de rekening en verantwoording over het jaar 2018 en het verlenen
van decharge aan de penningmeester en het bestuur.

Het is de algemene ledenvergadering die decharge geeft aan het bestuur en de
penningmeester.
Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd én ook voor
het gevoerde bestuur.
Overeenkomstig voormeld voorstel en gelet op het advies van de kascommissie, besluit
de algemene ledenvergadering de rekening en verantwoording van 2018 vast te stellen
en decharge te geven aan het bestuur en de penningmeester.

8. Het benoemen van leden van de kascommissie.
Paul van den Acker is voor het 2e jaar lid van de kascommissie en treedt in deze vergadering
af.
In de ontstane vacature wordt Jeanne van Rooij benoemd. Tezamen met Jan Ewalds vormen
zij de kascommissie voor het jaar 2020.
9. Bestuursverkiezing.
De voorzitter deelt het volgende mede.
Zoals al in de ALV van november 2018 is meegedeeld, heeft Yvonne van Abeelen – Vulders
die niet aanwezig is op deze vergadering, aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Formeel
treedt zij af en is ze dus vanaf nu geen bestuurslid meer. Yvonne blijft als actief lid wel een
groot deel van de werkzaamheden doen die zij tot nu toe als bestuurslid heeft gedaan en
daar zijn we blij mee.
Op 12 maart 2019 heeft het bestuur de leden voorgesteld om in deze vergadering Frans van
de Veerdonk te benoemen als bestuurslid. Dat voorstel wordt hierbij herhaald.
Frans heeft al een paar keer als aspirant bestuurslid de bestuursvergaderingen bijgewoond
en zijn inbreng geleverd. Frans was in de vergadering aanwezig en heeft de leden in kennis
gesteld van zijn motivering om bestuurslid te worden. In de Nieuwsbrief nummer 1 van 2019
zal hij zich uitgebreider voorstellen.
Het bestuurslid Adrie van Grinsven, penningmeester, is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om hem weer te benoemen.
Conform artikel 10, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een
bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide.
Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk één dag voor de aanvang van de
algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
De algemene ledenvergadering besluit overeenkomstig voorgaande voorstellen. Adrie van
Grinsven wordt herbenoemd als bestuurslid en Frans van de Veerdonk wordt benoemd als
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bestuurslid. De voorzitter bedankt Yvonne namens het bestuur en de leden hartelijk voor haar
inzet gedurende haar bestuursperiode.
10. Presentatie door de werkgroepen.
De voorzitter geeft een uiteenzetting van het proactief overleg met de werkgroepen op 17
december 2018.
11. Voortgang Beleidsplan 2017 – 2020.
Aan de hand van sheets geeft de voorzitter een toelichting op de stand van zaken met
betrekking tot het beleidsplan.
12. Toelichting op de plannen voor de herdenking van 75 jaar Bevrijding van Schijndel.
Jan Aalders deelt het volgende mede.
Ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding, gaat de heemkundekring Schijndel van 23 tot en met
27 oktober 2019 een tentoonstelling houden in ’t Spectrum voor alle inwoners van
Meierijstad en daarbuiten en we willen vooral ook de kinderen erbij betrekken.
Wat is er dan te zien? Veel fotomateriaal en heel bijzondere documenten van dagboeken tot
brieven van buitenlandse militairen die toen hebben meegevochten om Schijndel te
bevrijden.
Een documentaire met als titel “Ooggetuigen Granaatweken”. Daarin komen oud – inwoners
aan het woord die de oorlog toen bewust hebben meegemaakt en daar nog over kunnen
vertellen.
Originele parachutes en uniformen in de hal van het Spectrum.
Platen met daarop afbeeldingen van gesneuvelde Britse en Amerikaanse militairen in
Schijndel.
Uniek beeldmateriaal van Dirk Paagman, een imposante collectie Highland spullen,
voorwerpen uit de oorlogstijd.
Verder zullen ter inzage worden gelegd dagboeken van de zusters van Liefde in Huize
Lidwina en het klooster, pilotenhulp, belevenissen van inwoners, gesneuvelden, waaronder
Tonnie van Liempd, piloot uit Schijndel die zoals reserve sergeant-vlieger Tonny van Liempd
die met een sterk verouderde Fokker-CV na een noodlanding door de Duitsers is
doodgeschoten. Postuum kreeg hij de Bronzen Leeuw.
We gaan op onze website passages uit het dagboek van oud Schijndelaar Willie Doreleijers
publiceren.
We leggen boeken ter inzage zoals het boek van Ben Peters en Louis van Dijk over de
“Granaatweken in Schijndel” en het boek van S.E. van Berkum en F. Hartman over het
“Verzet in Schijndel tijdens de Duitse Bezetting”
Klankbeelden uit de bezettingstijd op LP’s.
De Toneelgroep de Wildeman zal het toneelstuk over de ‘Granaatweken’ gaan opvoeren in
de theaterzaal van ’t Spectrum.
Op 23 oktober 2019 zal een officiële herdenking plaatsvinden in de Sint Servatiuskerk en een
kranslegging bij de Herdenkingskapel op de Markt. Dirk Paagman heeft daarvoor een
prachtig draaiboek geschreven. Een werkgroep is bezig om, samen met het Gilde Sint
Catharina en Barbara de Veteranenharmonie en Scouting Schijndel en anderen, van de
herdenking een indrukwekkende Memorial Day te maken. Aan de gemeente Meierijstad is
gevraagd om dat financieel te ondersteunen.
Dirk Paagman en Erwin Jansen geven op 14 en 21 oktober 2019 een lezing over de
bevrijdingsmaanden september en oktober 1944 waarbij de 501 PIR en de 51st Highland
Division waren betrokken tijdens Operation Market Garden en Operation
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13. Informatie over de excursie op 23 augustus 2019
Aart Voets deelt mee dat dit jaar een bezoek aan Hilversum, de mediastad, op de agenda
staat We zullen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bezoeken en daar een
terugblik krijgen op 65 jaar televisiegeschiedenis en hij laat hierover een paar dia’s zien.
Na de smakelijke lunch volgt een rondleiding in het Raadhuis van Hilversum, (1931), het
hoogtepunt van het werk van de Hilversumse gemeentearchitect Willem Marinus Dudok. Hij
bedankt Yvonne van Abeelen voor de voorbereiding.
Een uitgebreidere informatie en de wijze waarop leden zich kunnen aanmelden, zal na deze
vergadering naar de leden worden gestuurd.
14. Wat verder aan de orde komt.
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.
15. Rondvraag en sluiting
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 november 2020
De voorzitter, Aart Voets.

De secretaris, Jan Aalders.

Na de pauze heeft Manon van Dinther aan de hand van dia’s een lezing gegeven over de
Vincentiusvereniging Schijndel.
Zij gaf een terugblik met hoogtepunten van bijna 165 jaar activiteiten van de Vincentiusvereniging in Schijndel. Vervolgens ging ze in op het heden: wat is de doelstelling van de
vereniging? Welke activiteiten ontplooit de vereniging. En tot slot gaf ze een doorkijk naar de
toekomst en was er gelegenheid om vragen te stellen.
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