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Notulen algemene ledenvergadering 2019 
Heemkundekring ‘Carel de Roy’ Alphen en Riel 
Datum: maandag 26 februari 2019 
circa 60 leden aanwezig (exclusief bestuur) 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De volgende mededelingen 

worden gedaan: 
• Een moment van stilte gaat uit naar de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden: 

Janus van Hal, Els Manniën-van Tilborg, Bertha (Bart) Ritman, Toos Coppens-

Smeekens, W. van Gorp (Oisterwijk), Simone van den Broek. 
• Het aantal leden bedroeg: 103 persoonlijke lidmaatschappen; 154 

gezinslidmaatschappen; totaal 257 lidmaatschappen, circa 400 leden. 
• We hebben er dit jaar veel vrijwilligers bij gekregen. Dat is ook onze doelstelling: veel 

handen maken licht werk. 
• Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brabant is bevrijd. In de regio komt hier veel 

aandacht voor. Ook de gemeente Alphen-Chaam heeft initiatief genomen en onze 

heemkundekring doet daar aan mee. Mochten er foto’s en/of verhalen zijn uit die tijd, 

dan horen wij die graag. Frans de Leeuw zit op woensdagmiddagen van 14-16 op het 

gemeentekantoor om foto’s in te scannen en verhalen te noteren. 
• We hebben vorig jaar gemeld dat we bezig zijn met een nieuwe website: 

www.alphenserfgoed.nl en www.rielserfgoed.nl. We zijn nog steeds druk bezig. Het 

duurt alleen wat langer dan de bedoeling is, maar het streven is om de websites snel 

online te krijgen. 
• Ook hebben we vorig jaar het project ‘digitalisering’ toegelicht. We zijn al een heel 

eind op weg met inscannen van foto’s en dergelijke. We missen alleen een 

‘kartrekker’, iemand die het initiatief neemt om hiermee aan de slag te gaan. 
• Het heem en museum hebben twee separate besturen. Het bleek dat we 

langzaamaan wat uit elkaar aan het groeien waren. Dat willen we allebei niet. Dus de 

koppen zijn bij elkaar gestoken om weer goed met elkaar samen te gaan werken en 

elkaar op de hoogte te houden van waarmee we bezig zijn. 
• De werkgroep genealogie heeft ons via Jan van Gils laten weten dat ze hard aan de 

weg aan het timmeren zijn. Gegevens van meer dan 76.500 mensen zijn ingevoerd 

en 3.700 bidprentjes. Het stamboomcafé wordt goed bezocht.  
 

2. Verslag algemene ledenvergadering, 19 februari 2018 
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2018 wordt zonder opmerkingen 

vastgesteld en goedgekeurd.  
 

3. Terugblik 2018 en plannen 2019 
A. Oudheidkundig Streekmuseum 
Toon bedankt de museummedewerkers, archeologe Els Lems, en alle leden. Er zijn een 

paar exposities geweest, waaronder de schilderijen van Fred Zoon, Van Krijtje tot 

Digibord en de 3Koningen Kerstgroepen. 
Ander mooi nieuws is dat de bijl die in 1961 bij de grafheuvel van Kwaalburg is 

opgegraven, is terug gekomen naar het museum. Verder is het beeld van Binck in het 

museum is ‘geopereerd’. Ook is het depot opgeschoond. Iedereen heeft de kans gehad 

http://www.alphenserfgoed.nl/
http://www.rielserfgoed.nl/
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om de eigen spullen uit het depot op te halen. Een deel is vervolgens naar Vraag & 

Aanbod gegaan en de rest is verkocht. De opbrengsten zijn naar KiKa gegaan. 
In 2018 zijn in totaal 1.392 mensen op bezoek geweest, mede dankzij de expo’s. In 

totaal is EUR 2.305,55 aan entreegelden ontvangen. Er wordt gestreefd naar meer 

groepen en scholen. 
De reminiscentie- of themakisten worden uitgeleend aan scholen (bijvoorbeeld WOII en 

de Romeinse leskist). Er heeft een tijdje een kist op De Hoogt gestaan. Dat was een 

mooie ervaring, over en weer. 
Voor 2019 zijn de volgende exposities gepland: tentoonstelling Robinson Crusoë 300 jaar 

jong, 100 jaar De Hoevens, Schijnvliegveld De Kiek/SF 37 Kamerun en als laatste de 

Kerstgroepen expositie (10e editie). We wachten verder nog op de Merovingische 

opgravingen uit 2015. We willen verder een database gaan maken van de niet-

archeologische voorwerpen. Daar kunnen we wel wat vrijwilligers bij gebruiken.  

 
B. Sociaal verslag 2018 
Ton presenteert sociaal jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van het 

afgelopen jaar. Conclusie: veel activiteiten, waarvan enkele zéér goed bezocht (film 

Toffelkleed, lezing Schijnvliegveld De Kiek). Verder was ook expeditie Tempelier een 

groot succes en heeft de verkoop van de kalenders bij de supermarkten tot goede 

resultaten geleid. 

 
C. Planning 2019 
Julia licht de planning van het bestuur voor 2019 toe: 
• 13 april 2019: filmmiddag in De Hoogt over historische optocht van 1959. 
• 17 mei 2019: 80e Dodenherdenking. Jan Gils en Karel Geerts hebben een boek 

gemaakt van alle oorlogsslachtoffers uit/in Alphen en Riel. Het eerste exemplaar van 

dat boek wordt dan uitgereikt. 
• 22 juni 2019: vrijwilligersdag 
• 7 juli 2019: Expeditie Tempelier Junior 
• 10 augustus 2019: Boerendag 
• 20 augustus 2019: Bernardus-bedevaart 
• 3 september 2019: lezing Pim Monné over Mobilisatie 
• In oktober veel activiteiten over 75 jaar herdenken WOII. We willen graag ook nog 

een activiteit gaan organiseren voor de evacuatie van oktober 1944 (ontmoeting 

Turnhout en Tielen). 
 

4. Financiën 
A. Financieel jaarverslag 2018 

Jan geeft een toelichting op de ontvangsten en uitgaven 2018. Als je veel organiseert, 

dan kost dat veel geld. Maar dit jaar meer subsidie ontvangen en veel opbrengsten van 

de kalenderverkoop. De kosten voor het lintje van Rinus Timmermans waren onvoorzien. 
Volgens de begroting zouden we EUR 750 negatief resultaat hebben. Uiteindelijk is het 

een negatief resultaat van EUR 1.250 geworden. Het eigen vermogen is daardoor 

afgenomen. 
 

B. Begroting 2019 
De begroting gaat uit van EUR 8.640 aan ontvangsten en EUR 8.640 aan uitgaven. De 

ontvangsten en uitgaven vallen dus tegen elkaar weg. We stellen voor (zoals in de vorige 

ALV aangekondigd) de contributie in 2019 te verhogen met EUR 2,50 (de contributie 

wordt dan: single = EUR 17,50 / gezin = EUR 22,50). In 2020 wordt de contributie niet 

verhoogd. We willen vanaf 2020 een reservering maken voor jubileumfeesten van het 

Heem. Albert de Jong vraagt hoe de reservering zich verhoudt tot het eigen vermogen. 

Jan licht toe dat een deel van het eigen vermogen is bestemd voor het boekenfonds en 

de rest om een jaar (zonder contributie) rond te komen. Na deze toelichting stemt de 

vergadering in met het instellen van een reservering. 
Dries Baeten heeft vragen over het boekenfonds. Hij zou graag willen dat de leden meer 

inspraak hebben in de bestedingen uit het boekenfonds. Hoewel het bestuur transparant 
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is in zijn besluitvorming, is het voor het bestuur niet werkbaar om de leden mee te laten 

beslissen over het al dan niet uitgeven van een boek en de bijbehorende 

randvoorwaarden. Er zijn enkele leden die daarvoor wel een werkgroep zouden willen 

vormen. Het bestuur juicht dat alleen maar toe. 
 

C. Verslag kascontrolecommissie 

Joost Mols en Monique Verheijen (eigenlijk had dit Jan van Eijck moeten zijn) hebben dit 

jaar gecontroleerd. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
 

D. Verkiezing kascontrole commissie 

De kascommissie 2019 bestaat uit Monique Verheijen en Jan van Eijck. 
 

5. Inspraak leden 
Het idee over een werkgroep boekenfonds wordt door het bestuur meegenomen. Er 

komen geen andere ideeën uit de zaal. 
Toon Voermans vraagt of het bestuur aandacht heeft voor de AVG ook bij het uitgeven 

van boeken. Het bestuur geeft aan dat de leden daar vorig jaar met een brief over op de 

hoogte zijn gesteld. 
Toon Havermans vraagt verder of verhalen over WOII ook met Frans de Leeuw kunnen 

worden gedeeld. Het bestuur geeft aan dat dat kan. Joop de Vuijst vult nog aan dat de 

commissie graag op de hoogte wordt gesteld over de namen van de mensen in Turnhout 

en Tielen die destijds de inwoners uit Alphen hebben opgevangen. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Wil van de Wiel treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Julia Ermens en Jan de Witte 

treden af, maar stellen zich herkiesbaar. Joop van Baal heeft zich gemeld als kandidaat-

bestuurslid. Julia, Jan en Joop worden gekozen.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
Ton van Hoek geeft aan dat hij een werkgroep heeft gevormd met Frans de Leeuw en 

Louis van Bergen en dat ze op zoek zijn naar verhalen, foto’s e.d. over cafés uit Alphen 

en Riel. Dus laat dat vooral weten. 

 
8. Sluiting 
Julia dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Na de 

pauze geeft Jan van Eijck een lezing ‘Van steensnijden tot gamma-knife’. 


