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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering Heemkundekring Rosmalen,
gehouden op dinsdag 18 februari 2020 in de Heemkamer Perron-3 te Rosmalen.
Aanwezige bestuursleden: hr. R. van den Broek (voorzitter), mw. H. Pennings –
van der Leest (penningmeester), hr. R. van Grunsven (lid) en W. van Son (lid).
Afwezig met bericht van verhindering: mw. T. Birsak – Verhallen (secretaris) en
K. van der Doelen – Crane (lid).
Aanwezige leden: hr./mw. R. Beekers Pennings, F. van den Bogaard, F. Coppens,
H. van Dinther, H. Groenewoud, R. van Hassel, H. van der Heijden, J. Heijmans,
R. Heijmans – Langens, J. Hoedemakers, P. van Hoek, F. Hollander, H. van Hulsel,
T. Kappen, P. Korsten, J. van Lieshout, G. Mol, B. van Nuland, L. van Nuland,
H. Olivier, G. van den Oever – Verhallen, F. Ricken (notulist), W. van Rosmalen,
J. van Schijndel, M.Veekens, P.Verstappen, J. Versteijnen, H. Voet en J. Zantkuijl.
Afwezig met bericht van verhindering: hr./mw. I. van Aggelen, M. Coenraad,
W. van Creij, S. van Creij, F. Driessen, W. van Heeswijk, D. Heijmans, H. Heijmans,
B. van Hoek, R. Hoogeboom. T. Hubers, J. Korsten, H. Maas, W. Noppen, P. Pels,
I. Pels – de Haas, G. Timmers, D. Timmers – de Haas, A. de Visser en F. Vos.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat er een beperkt bestuur aanwezig is: Truus Birsak –
Verhallen is wegens persoonlijke redenen afwezig en Kitty van der Doelen kan
wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
Ook Gerard Neppelenbroek kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
Verder staan wij nogmaals stil bij het overlijden van onze vrijwilligers Arnold
de Veer en Nico Spierings en de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De voorzitter laat weten dat er een kleine wijziging in de agenda voor
vanavond is aangebracht: de begroting voor 2020 zal na agendapunt 5, het
verslag van de kascommissie, worden behandeld.
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Met behulp van een powerpointpresentatie wordt de vergadering voortgezet,
te beginnen met foto’s van 75 jaar bevrijding Rosmalen, die op 23, 24 en 25
oktober jl. herdacht en gevierd werd. Op woensdag 23 oktober zijn we gestart
met een bevrijdingswandeling vanaf het bevrijdingsmonument aan de
Schoolstraat. Na o.a. de woorden van wethouder Geers werd door Kitty van
der Doelen – Crane en haar zussen (allen dochters van Oorlogsveteraan Sam
Crane) de wandeling ingezet.
We vervolgen de presentatie met twee foto’s van de door Riny van Hassel en
Jos Korsten gemaakte maquette van het Oude Station compleet met de Rode
Kruis-trein.
Daarna volgen er twee foto’s van de door Peter van Hoek, Piet Korsten en Jos
Korsten gemaakte film-documentaire “Vijf donkere jaren”. Deze filmdocumentaire over Rosmalen in de Tweede Wereldoorlog was een groot
succes.
Naast de film was er een fraaie tentoonstelling te bewonderen, die door Ronald
en Antoinette van Grinsven was verzorgd. Tijdens de première van de film
werd ook het Oorlogsdagboek van Rita Bijnen gepresenteerd. Het dagboek
werd mogelijk gemaakt in samenwerking met Heemkundekring De Plaets uit
Berlicum op initiatief van Wil en Diny van den Elzen. Gerrit Mol en de
voorzitter waren er namens HKKR bij betrokken. Een kleindochter van Gerrit
heeft een deel van de typewerkzaamheden gedaan.
Hierna volgen foto’s van de goed bezochte Nieuwjaarsborrel op 26 januari in
de Blauwe Zaal van de Kentering.
De presentatie wordt afgesloten met een foto van de cursus Rosmalogie, die op
zaterdag 15 februari van start is gegaan.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan Kitty van der Doelen – Crane, de
notulist, goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2019
Het door het bestuur opgestelde verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Alle leden hebben het jaarverslag per e-mail ontvangen. Het verslag staat ook
op de website: nu op de homepagina en na de ALV onder ‘nieuws’.
De voorzitter laat weten dat 2019 een intensief jaar was, mede dankzij de inzet
van alle vrijwilligers.
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De voorzitter laat hierna weten dat door een samenloop van omstandigheden
verschillende bestuursleden aftreden. Ze gaan niet uit onvrede weg. Hier
wordt bij agendapunt 8 op teruggekomen.
Vervolgens feliciteert de voorzitter Tiny Kappen nogmaals met zijn benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
4. Financieel verslag 2019
De financiën zijn keurig in orde. De penningmeester geeft een toelichting op de
inkomsten en uitgaven over 2019, het boekjaar wordt afgesloten met een
positief resultaat. De penningmeester laat weten dat we veel nieuwe leden
hebben, maar dat €7750,-- aan contributie nog niet haalbaar is. Wel is er een
stijging van €700,-- aan contributie door nieuwe leden.
Doordat 2019 is afgesloten met een licht positief resultaat, is ook het vermogen
van de Heemkundekring iets gestegen.
Vragen en opmerkingen:
Heinz van der Heijden vraagt zich af of het bestuur niet te enthousiast is over
wat de Heemkundekring, mede gelet op het aantal nieuwe leden, aan
inkomsten binnen gaat krijgen. De voorzitter zegt dat enige voorzichtigheid
omtrent de prognoses m.b.t de inkomsten uit contributie inderdaad op zijn
plaats is.
Gerrit Mol zou het fijn hebben gevonden de cijfers uit het financiële verslag
eerder thuisgestuurd te hebben gekregen, zodat hij hier op zijn gemak naar had
kunnen kijken.
Jo Versteijnen wijst op de hogere kosten voor Rosmalla. De kosten zijn deels
hoger, omdat er het afgelopen jaar 4 i.p.v. 3 nummers waren uitgegeven. De
voorzitter voegt eraan toe dat er ook meer exemplaren van Rosmalla zijn
gedrukt en dat er gekeken gaat worden naar wat er eventueel op de kosten
bespaard kan worden.
Jo Versteijnen wijst ook op de hogere inkomsten uit de Rabo ClubSupportactie.
De voorzitter legt uit dat dit komt doordat de Heemkundekring evenveel
stemmen als vorig jaar had, maar er in totaal minder mensen gestemd hadden.
Het financiële jaarverslag 2019 wordt door de vergadering goedgekeurd en is
hiermede vastgesteld.
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5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid
Peter van Hoek en Martien Veekens vormen de kascontrolecommissie van
2019. Martien Veekens laat weten dat de kascontrole steekproefsgewijs is
uitgevoerd en dat de saldi overeen komen met de in de balans vermelde
bedragen. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester met
het goede werk dat zij heeft verricht en verleent decharge aan het bestuur over
het boekjaar 2019.
De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2020 bestaat uit Martien
Veekens en Frans van den Bogaard.
Heinz van der Heijden is aangesteld als reservelid.
De voorzitter verzoekt de kascontrolecommissie om volgend jaar de controle
iets eerder uit te voeren dan daags voor de algemene ledenvergadering.
6. Begroting 2020
De begroting voor 2020 is opgesteld door Wim van Son.
Hij laat weten dat de inkomsten uit contributie in 2019 niet helemaal juist zijn,
omdat niet alle (opbrengsten van) nieuwe leden erin zijn opgenomen. De
opbrengsten zullen zo’n €200,-- hoger uitvallen en de Heemkundekring gaat
richting €7000,-- aan contributieopbrengsten. Wim is positief ten aanzien van
de ledenaanwas, maar benadrukt dat het een aanname blijft.
Hij wil periodiek de uitgaven gaan monitoren en uitgaven waar mogelijk gaan
verminderen.
Door het positieve effect van activiteiten en de film ‘Vijf donkere jaren’ is het
resultaat 2019 voor de Heemkundekring positief. Het is dus zaak de kosten
voor activiteiten zo laag mogelijk te houden. Mocht de contributie
achterblijven, dan moet er goed naar de uitgaven gekeken worden.
De sponsorbijdragen zullen hoger worden.
De opbrengsten van de cursus Rosmalogie zijn gebaseerd op het aantal
deelnemers van de huidige cursus.
Er is een buffer van €250,- om tegenvallers bij activiteiten op te vangen.
Willem van Rosmalen wijst erop dat de huur van de Heemkamer en de kelder
de grootste kostenpost vormt. De voorzitter laat weten dat die huur deels
wordt gesubsidieerd.
Wim laat weten dat er BAG-gelden voor projecten aan kunnen worden
gevraagd. Als deze worden toegekend, komen ze in de boeken, maar
vooralsnog is er geen aanvraag voor 2020 gedaan.
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De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
7. Contributie
Conform Artikel 14.2 van de staturen moeten contributiewijzigingen door de
Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Het bestuur stelt aan de
vergadering voor om gezien de kostenstijgingen de jaarlijkse contributie per
2021 te verhogen naar €27.50 per persoon of €37,50 per (echt)paar per jaar.
Indien de Rosmalla per post wordt verstuurd, bedragen de kosten €35,-- per
persoon of €45,-- per (echt)paar per jaar.
De vergadering gaat akkoord met de contributiewijzigingen.
Vragen en opmerkingen:
Jo Versteijnen wil graag weten of er veel leden zijn die hun contributie
automatisch laten incasseren. De voorzitter antwoordt dat aan nieuwe leden
altijd wordt gevraagd of de contributie automatisch mag worden geïncasseerd
en dat de Heemkundekring graag van alle leden de contributie automatisch
zou willen incasseren.
Heinz van der Heijden laat weten zich afgelopen oktober als lid aan te hebben
gemeld, maar nog niets te hebben betaald. De voorzitter antwoordt dat vanaf
september wat dingen niet helemaal goed waren verlopen en dat die worden
rechtgetrokken, en dat er een mail wordt gestuurd om het bedrag van vorig
jaar te innen. Heinz laat weten dat hij dat terecht vindt.
8. Bestuur
De Heemkundekring wil gaan werken met een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur met daaronder een aantal werkvelden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het werkveld
Facilitaire Ondersteuning. Zij komen regelmatig bij elkaar (elke 14 dagen en
wanneer nodig) om de dagelijkse gang van zaken kort maar krachtig te volgen.
In het algemeen bestuur zitten nog 4 andere bestuursleden die elk
verantwoordelijk zijn voor een werkveld. Het is de bedoeling om met het
bestuur elk kwartaal bij elkaar te komen om de voortgang van werkvelden te
bespreken en plannen te maken voor de toekomst.
De vier werkvelden zijn: Communicatie en P.R., Activiteiten, Beheer Collecties,
en Educatie en Jeugd. Samenwerken is heel belangrijk.
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Als voorbeeld wordt het werkveld Educatie en Jeugd uitgelicht. de
Heemkundekring wil meer jongeren gaan aantrekken, en doet dit o.a. door
presentaties op basisscholen en ondersteuning bij spreekbeurten.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe de lijnen vanuit de werkvelden
lopen naar het bestuur.
De voorzitter laat weten dat er voor elk werkveld een aangewezen bestuurslid
verantwoordelijk is.
Er treden 4 bestuursleden af:
Henda Pennings – van der Leest, Kitty van der Doelen – Crane, Rien van
Grunsven en Truus Birsak – Verhallen.
Henda en Kitty blijven lid, maar stoppen met vrijwilligerswerk voor de
Heemkundekring.
Rien blijft vrijwilligerswerk doen.
Truus is van plan om later terug te komen en weer vrijwilligerswerk te gaan
doen.
De voorzitter laat weten dat het formele afscheid nu heel bescheiden wordt
gehouden, omdat het bestuur incompleet is. Hij dankt de scheidende
bestuursleden hartelijk voor hun langdurige inzet als bestuurder.
Rien van den Broek (voorzitter) en Wim van Son blijven bestuurslid.
Wim van Son wordt de nieuwe penningmeester.
Het algemene bestuur zal gaan bestaan uit 7 personen, waaronder dus
voorzitter Rien van den Broek en penningmeester Wim van Son.
Er zijn 5 kandidaat-bestuursleden: Harrie Heijmans (Communicatie en PR),
Willem van Rosmalen (secretaris), Piet Korsten (Educatie en Jeugd), Peter van
Hoek (Activiteiten) en Hans Groenewoud (Beheer Collecties).
Met algehele stemmen en applaus worden de kandidaat-bestuursleden officieel
gekozen tot leden van het bestuur. Het bestuur is blij met de uitbreiding en
heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom.
Piet Korsten, bestuurslid werkveld Educatie en Jeugd, is al vrijwilliger bij de
Heemkundekring. In zijn nieuwe functie wil hij de jeugd zoveel mogelijk bij de
Heemkundekring gaan betrekken. Ideeën zijn er al, zoals een aparte website
voor de jeugd en ondersteuning bij spreekbeurten. Hij wil graag dat er
structureler proeflessen op basisscholen worden gegeven en dat er mensen
worden opgeleid om die proeflessen te geven. Ook wil hij leerlingen van de
onderbouw van het voortgezet onderwijs bij de Heemkundekring gaan
betrekken, en alles met kleine stapjes.
www.heemkundekringrosmalen.nl
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Peter van Hoek, bestuurslid werkveld Activiteiten, is ook al vrijwilliger bij de
Heemkundekring. Hij vormt samen met Johan van Schijndel, Bart van Nuland
en Piet Korsten de Activiteitengroep van Heemkundekring Rosmalen.
Peter vindt het heel belangrijk om met de verschillende werkvelden samen te
werken en met zijn allen te zorgen voor een goede uitvoering van de
activiteiten.
Ook wil hij graag meer vrijwilligers betrekken bij de verschillende
werkzaamheden. Verder wil hij ook met andere disciplines samenwerken. Op
dit moment is hij bijvoorbeeld met de Bossche Tijdmachine bezig een app voor
de Bevrijdingswandelroute te ontwikkelen.
Hans Groenewoud, bestuurslid werkveld Beheer Collecties, is al langer lid van
Heemkundekring Rosmalen. Hij heeft in zijn werkzame leven o.a. het archief
van de wetenschappelijke commissie (vereniging van fysiotherapie)
bijgehouden en weet als geen ander hoe je alle kennis die overal aanwezig is,
kunt behouden. Voor de Heemkundekring wil hij graag een grote database
maken waar alle informatie ordelijk in wordt opgeslagen, zodat deze
informatie bereikbaar voor iedereen wordt en het makkelijker voor anderen is
om toegang tot die informatie te krijgen.
Willem van Rosmalen, secretaris, heeft o.a. bij de gemeente Schijndel als
secretaris gewerkt. Zijn heem ligt in Rosmalen. Hij wil in zijn nieuwe functie
gaan zorgen voor een goede integratie van de verschillende werkvelden, mede
door ze op elkaar af te stemmen en door informatie met elkaar te delen. Verder
wil hij de komende tijd gaan kijken en luisteren waar mensen belangstelling
voor hebben.
Harrie Heijmans, werkveld Communicatie en PR, kan helaas vanwege vakantie
niet bij de vergadering aanwezig zijn. De voorzitter stelt hem voor. Harrie is
een echte Rosmalenaar. Hij is o.a. directeur van Heijmans (vestiging Almere) en
algemeen directeur Giesbers Bouw in Wijchen geweest en wil voor de
Heemkundekring graag meer leden en ook nieuwe vrienden (sponsoren) gaan
werven. Rosmalen kent namelijk veel betrokken ondernemers en Harrie wil
zich graag inzetten om duidelijk te maken wat deze ondernemers en de
Heemkundekring voor elkaar kunnen gaan betekenen.
De voorzitter laat weten dat het oude bestuur de vergadering gewoon afmaakt.
9. Vooruitblik 2020
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Vrijwilligers:
De Heemkundekring heeft nu een bestuur dat uit 7 personen bestaat, maar met
alleen bestuursleden redden we het niet. De Heemkundekring bestaat dankzij
het werk van álle vrijwilligers, en om meer activiteiten te kunnen ontplooien en
zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het prachtige erfgoed van
Rosmalen, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Zo hadden we onlangs een oproep aan onze leden gedaan voor vrijwilligers die
met de werkzaamheden voor de Beeldbank willen helpen. Hier hebben zich
maar liefst 9 leden voor aangemeld.
Ook de redactie van Rosmalla zou het aantal vrijwilligers graag uit willen
breiden. De redactie is op zoek naar enthousiaste mensen met Rosmalens bloed
die verhalen willen vertellen of opschrijven. Het gaat om verhalen in de
breedste zin van het woord.
Jan Heijmans heeft al laten weten misschien geïnteresseerd te zijn.
Verder wil Antoinette van Heijningen graag op bestuurlijk niveau haar steentje
bij gaan dragen. Door haar werksituatie is de beschikbare tijd helaas nog te
beperkt. Het nieuwe bestuur gaat samen met Antoinette kijken op welke
manier zij kan ingroeien. Tot slot verheugt het ons te kunnen meedelen dat de
Heemkundekring een nieuwe ledenadministrateur heeft. De vrouw van Harrie
Heijmans, Dorine, gaat voor de Heemkundekring de ledenadministratie
verzorgen.
Nieuwe leden:
Ons ledenbestand telde eind 2018 279 leden op 243 adressen, waarvan 36
(echt)paren. Eind 2019 telde het bestand 324 leden op 270 adressen, waarvan 54
(echt)paren. De prognose voor eind 2020 is 380 leden op 310 adressen, waarvan
70 (echt)paren.
Eind 2022 hoopt de Heemkundekring 500 leden te hebben. Het zou heel mooi
zijn als ieder lid een nieuw lid aanbrengt.
We verliezen helaas ook leden, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing,
overlijden of door opzegging om persoonlijke redenen.
Piet Korsten oppert het idee voor een familielidmaatschap. Dit zal in het
nieuwe bestuur verder worden besproken.
Zoals eerder vermeld willen we onze inkomsten ook gaan verhogen door het
aantrekken van vrienden en sponsoren. Jan Heijmans vraagt of de kosten voor
Rosmalla alleen uit drukkosten bestaan, en of daar mogelijkheden zijn.
De voorzitter vindt dat je sponsoren wel iets moet kunnen bieden. Beiden zijn
het erover eens dat Rosmalla geen reclameblad moet worden.
Jan Heijmans laat nog weten dat sponsoring in natura vaak de beste vorm van
www.heemkundekringrosmalen.nl
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sponsoring is.
Huisvesting:
Als Heemkundekring willen we heel graag een eigen Heemhuis. Dit is
misschien een droom, maar we gaan er met veel ambitie aan werken. Op dit
moment hebben we belangstelling voor het monumentale pand De Pastorie in
het centrum van Rosmalen. De Parochie heeft op dit moment haar handen
helaas niet vrij vanwege afspraken met een ontwikkelaar. Ondertussen gaan
we de haalbaarheid onderzoeken en uitwerken.
Jo van Lieshout vraagt zich af of huisvesting in de Pastorie betaalbaar is.
De voorzitter laat weten dat de Heemkundekring er niet als enige vereniging in
wil gaan zitten, en dat we op zoek zijn naar een constructie waarbij de
huisvestingslast, die zeker omhoog zal gaan, binnen de strategie van de
Heemkundekring blijft. We kijken ook naar andere locaties, zoals Coudewater
en de boerderij van Peerke in Maliskamp.
10. Rondvraag
Gerrit mol wil graag weten of de Heemkundekring dit jaar aandacht aan de
bevrijding besteedt. Peter van Hoek laat weten dat er dit jaar op 5 mei op het
plein bij De Driesprong bevrijdingsactiviteiten worden georganiseerd . De
Heemkundekring krijgt op dit plein een stand, waar o.a. de maquette van het
oude station met de Rode Kruis-trein in komt te staan. Ook zullen de film “Vijf
donkere Jaren” en de nieuwe film gedraaid worden in de achterzaal van “de
Fleurie”.
Verder is de bevrijdingsroutewandel- en fietsapp nu in ontwikkeling: de GPS
op je telefoon leidt je langs plekken die hoofdpunten vormen waar in de oorlog
iets gebeurd is. Ook staan er foto’s en interviews in de app. De
bevrijdingsactiviteiten in Rosmalen worden verder door hetzelfde comité als
vorig jaar georganiseerd, waar o.a. Leander Pennings deel van uitmaakt.
Gerrit Mol vraagt naar lespakketten voor het basisonderwijs. Piet Korsten laat
weten dat er al een project is, en dat de film “De ondergrondse vergeet niet”
een uitgangspunt vormt voor projecten op school. Jan de Wit is druk bezig
ervoor te zorgen dat de film op alle basisscholen gedraaid gaat worden.
Martien Veekens merkt op dat er in de laatste nieuwsbrief het e-mailadres
“heemkundekring@kpnmail.nl” staat. Hij vraagt zich af waarom het woord
“Rosmalen” niet in het e-mailadres van de Heemkundekring voorkomt. Het
vorige bestuur had voor kpn gekozen. Hier wordt nog naar gekeken.
Op de website ingevulde contactformulieren komen binnen via
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info@heemkundekringrosmalen.nl. De mails worden via Mijn Domein
doorgestuurd naar het emailadres: heemkundekring@kpnmail.nl
Hans Groenewoud laat weten dat er niet alleen voor WOII, maar ook voor WOI
veel aandacht is. Zo wordt er op 11 april 2020 vanuit ‘s-Hertogenbosch een
dagtocht naar de Belgische Westhoek georganiseerd. Hans zal Febe Ricken de
informatie hierover sturen, en zij zal deze aan de leden van de
Heemkundekring mailen. Piet Korsten laat weten in een artikel in het Brabants
Dagblad over een maquette de naam “Heemkundekring Rosmalla” te hebben
zien staan en vindt dat hier duidelijk een relatie met de geschiedenis en het
ontstaan van Rosmalen in naar voren komt.
De voorzitter laat weten dat er tijdens een bestuursvergadering over een
naamswijziging is gediscussieerd, maar dat het bestuur er niet uit is gekomen.
Een naamswijziging heeft o.a. een flinke wijziging in de statuten tot gevolg.
Verder zegt de naam Rosmalla mensen buiten Rosmalen niets. Piet Korsten is
van mening dat de naam Rosmalen veel mensen die niet met Rosmalen bekend
zijn, ook niets zegt.
De voorzitter laat weten dat de Heemkundekring met Social Media nog te
weinig doet, maar dat bijvoorbeeld de rol van Facebook onder het nieuwe
werkveld Communicatie en PR meer aandacht gaat krijgen.
De voorzitter laat ook weten dat hij graag wil dat nieuwsmeldingen en foto’s
van activiteiten vanuit de Heemkundekring door de HKKR zelf geplaatst
worden. Daarna mogen ze worden gedeeld. Het persoonlijk plaatsen van
berichten met vermelding van namen en het plaatsen van foto’s van
Heemkundeactiviteiten wordt niet op prijs gesteld.
11 Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om
ca. 21:30 uur de vergadering af met de mededeling dat eenieder wordt
uitgenodigd voor een drankje in het restaurant van Perron-3.
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