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Algemene Ledenvergadering 29 maart 2022 
 

 
De locatie hangt af van het aantal aanmeldingen. Wie zich aanmeldt, krijgt uiterlijk op 
vrijdag 25 maart informatie over de locatie van deze ALV. 

 
 
Voorlopige agenda 
 
 
1. Opening 

2. Verslag van de laatste algemene ledenvergadering, d.d. 18-02-2020 

3. Jaarverslag 2020-2021 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 

5. Verslag kascommissie bevindingen 2020 en 2021 en benoemen nieuwe kascommissie 
6. Goedkeuring van het financiële jaarverslag 2020-2021 

7. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2020 en 2021 

8. Begroting 2022 

9. Vooruitblik 2022 en verder 

10. Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Concept jaarverslag 2020-2021 

 
 
Algemeen 
 
De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenis ingaan als jaren waarin ‘corona’ heel veel, 
zo niet alles, bepaalde. Activiteiten en bijeenkomsten gingen veelal niet door. Gelukkig is 
ons blad “Rosmalla” wel elk kwartaal uitgebracht en bezorgd bij de leden. In de tweede 
helft van 2021 kwam onze heemkundekring buitengewoon in de belangstelling door de 
actie van Winkelcentrum Molenhoekpassage: het stickerfotoverzamelalbum “Ons mooi 
durpke”. Hierdoor is onze naamsbekendheid zeker toegenomen en hebben we meer leden 
kunnen werven. 
 
Bestuur 
 
Sinds de laatste ALV, op 18 februari 2020, bestond ons algemeen bestuur uit Rien van 
den Broek (voorzitter), Willem van Rosmalen (secretaris), Wim van Son (penningmeester), 
Hans Groenewoud (werkveld collecties), Peter van Hoek (werkveld activiteiten) en Piet 
Korsten (werkveld educatie en jeugd) en Harry Heijmans (werkveld Communicatie en 
P.R.). Helaas heeft Willem van Rosmalen zich kort na zijn benoeming wegens ziekte 
moeten terugtrekken en op 11 januari 2022 is Willem aan deze ziekte overleden. Onze 
gedachte zijn bij zijn echtgenote Diny Langenhuijsen. Op 27 augustus 2020 hebben we 
Marja Spierings bereid gevonden om secretaris te worden van het bestuur. Op 1 
september 2021 heeft Harry Heijmans om persoonlijke redenen zijn functie als bestuurslid 
neergelegd. Begin februari 2022 hebben we Mark Litjens bereid gevonden om invulling te 
geven aan de functie Communicatie en P.R.  
 
Organisatie 
 
We hebben een algemeen bestuur dat 1x per kwartaal bij elkaar komt. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester vormen daarnaast het dagelijks bestuur en komen 
gemiddeld 1x per maand bij elkaar. De overige bestuursleden zijn verantwoordelijk voor 
hun eigen werkveld.  
 
Leden 
 
In de afgelopen 2 jaar zijn er 17 lidmaatschappen beëindigd, gedeeltelijk door overlijden. 
Mede door het boek “Ons mooi durpke’ hebben we 33 nieuwe lidmaatschappen erbij 
gekregen. Medio maart 2022 hebben we hierdoor 340 lidmaatschappen, waarvan 97 met 
een partnerlidmaatschap. 
 
Activiteiten 
 
Door corona hebben wij grotendeels geen activiteiten kunnen organiseren. 
Op 20 en 22 oktober 2021 hebben we nog wel onze oorlogsfilm ‘Oorlogsherinneringen’ in 
de kleine filmzaal kunnen vertonen aan onze leden. 
Het tweede deel van de cursus Rosmalogie is helaas voor de cursisten komen te vervallen 
er wordt nagedacht over een andere opzet van de cursus. 
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Social Media 
 
Op onze facebookpagina Heemkundekring Rosmalen/Ons Rosmalen zijn prachtige 
historisch foto’s en fraai gerestaureerde filmpjes te zien. Inmiddels hebben we al 2.820 
volgers. Ook op Instragram zijn we actief. 
 
Financiën 
 
We kunnen vaststellen dat de financiële situatie van onze vereniging, ondanks corona, niet 
is verslechterd. 2020 werd weliswaar negatief afgesloten, maar 2021 is positief afgesloten, 
mede dankzij sponsorbijdrage. Onze deelname aan RaboClubSupport was in 2020 goed 
voor € 1901,- en in 2021 voor € 1.665,-.  
Het beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch is dat de huidige subsidie gedeeltelijk wordt 
afgebouwd. We zullen ons in de komende jaren moeten richten op andere 
inkomstenbronnen. 
 
Beleid 
 
Voor het komende jaar staat het schrijven van een adequaat beleidsplan op de agenda. 
Daarnaast gaan we onze statuten aanpassen aan de gewijzigde wetgeving, waarbij we 
ook bekijken welke wijzigingen er nodig zijn in ons huishoudelijk reglement. 
 
Archief en collecties worden verder geïnventariseerd en digitaal vastgelegd. Tevens zullen 
we de collecties gaan beoordelen op de juiste relatie met Rosmalen en afwegingen 
maken: wat moeten wij als Heemkundekring Rosmalen zelf bewaren en wat niet. Onze 
beeldbankfoto’s en bidprentjes worden ondergebracht bij BrabantCloud. 
 
Er is veel belangstelling voor onze korte film-documentaires ‘tijdstukken’. De werkgroep 
film gaat verschillende onderwerpen verder uitwerken. Deze tijdstukken zijn interessant 
voor het opstarten van projecten met basisscholen in Rosmalen. 
 
Werving van leden en sponsoren (vrienden van Heemkundekring Rosmalen) zal 
structureel belangrijk worden om voldoende inkomsten te verwerven. 
 
Wat huisvesting betreft maken we beleidsmatig een pas op de plaats. We kijken naar de 
ontwikkelingen binnen Perron-3. 
 
Ook willen we als Heemkundekring Rosmalen nadrukkelijker gaan samenwerken met 
organisaties en heemkundekringen uit onze omgeving. 
 
 
Tot slot 
 
Waar zouden we zijn zonder onze leden/vrijwilligers en sponsoren. 
De Heemkundekring Rosmalen bestaat dankzij de inzet van al deze mensen.  
Heel hartelijk dank daarvoor. 
 
Bestuur Heemkundekring Rosmalen  
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Concept financieel verslag 2020-2021 (incl. begroting 2022)

Omschrijving Realisatie Realisatie Begroting

2020 2021 2022

INKOMSTEN

Contributie 8.586     9.003     10.000   

Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch 4.490     4.490     3.410     

Opbrengst Rabo ClubSupport 1.901     1.665     -            

Sponsorbijdragen 80          2.238     2.250     

Donateurs -            88          100        

Cursus Rosmalogie I en II 1.075     -            -            

Opbrengsten activiteiten -            -            -            

Overige inkomsten 439        693        -            

Totaal inkomsten 16.571   18.177   15.760   

UITGAVEN

Huur Perron-3 Heemkamer en kelder 8.787     9.024     10.000   

Reservering apparatuur NAS/Livestream 1.750     -            -            

Administratie- en secretariaatskosten 2.136     2.635     2.600     

Clubblad Rosmalla 3.186     3.508     3.850     

Kosten Rosmalogie 90          -            -            

Kosten activiteiten 341        287        500        

Verzekeringen 360        252        300        -            

Representatie/oudjaarsborrel 867        -            -            

Totaal uitgaven 17.517   15.706   17.250   

RESULTAAT -946 2.471 -1.490  
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