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Jaarverslag 2019 
 
Algemeen 
Het jaar 2019 was voor onze vereniging een buitengewoon intensief jaar, waar wij als 
bestuur met tevredenheid op terug kunnen kijken. 
Als Heemkundekring Rosmalen hebben wij ons in het afgelopen jaar goed laten zien aan 
de Rosmalense gemeenschap. Daardoor is onze naamsbekendheid zeker toegenomen.  
Dit is te danken aan de inzet van al onze betrokken vrijwilligers. 
 
Helaas werd 2019 overschaduwd door het overlijden van twee van onze vrijwilligers, 
namelijk Arnold de Veer op 4 juli en op 20 december Nico Spierings.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: Rien van den Broek, voorzitter; 
Truus Birsak-Verhallen, secretaris; Henda Pennings-van der Leest, penningmeester; Rien 
van Grunsven, lid; Kitty van der Doelen-Crane, lid en Wim van Son, lid. 
Het bestuur is gedurende het jaar 9x bijeen geweest. 
 
Rien van Grunsven is niet herkiesbaar, Henda Pennings-van der Leest en Kitty van der 
Doelen-Crane hebben aangegeven te willen stoppen. Truus Birsak-Verhallen heeft vanaf 
augustus haar functie als secretaris niet kunnen uitoefenen. 
De werving van nieuwe bestuursleden heeft 6 potentiële kandidaten opgeleverd.  
De procedure voor het samenstellen van een nieuw bestuur is nog niet afgerond.  
 
Organisatie 
Onze vereniging kent op dit moment vele werkgroepen, welke allemaal hun steentje 
bijdragen aan het succes van onze verening. Taken en verantwoordelijkheden dienen 
gelijkmatig te worden verdeeld. Om dit te realiseren wil het bestuur de organisatie gaan 
aanpassen en gaan werken met een algemeen én een dagelijks bestuur. Werkvelden 
(voorheen o.a. werkgroepen) worden benoemd en functioneren onder directe 
verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 
 
Leden 
Op 26 april is Tiny Kappen benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Tiny is al 15 
jaar betrokken bij onze vereniging.  
 
In het jaar 2019 hebben we 59 nieuwe leden mogen verwelkomen, 14 leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. 
 
Op 31 december was het ledenbestand 324. Het doel is dit bestand te vergroten tot 500.  
 
Rosmalla 
Dit jaar hebben wij vier maal kunnen genieten van de Rosmalla, met dank aan de redactie. 
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Activiteiten 
Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd w.o. lezingen, rondleidingen, 
filmavonden en ’n fietstocht. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de 
evenementen Samenloop voor Hoop, 10 jarig bestaan Perron-3 en Open 
Monumentendag. 
 
Speciaal was de bijdrage aan de viering/herdenking 75 jaar Bevrijding van Rosmalen. Er 
was een bevrijdingswandeling o.a. langs het Oude Station waar de laatste nieuwe 
maquette van het voormalige Oude Treinstation, inclusief rangeerterrein en de in oktober 
1944 aanwezige Rode Kruis trein, te zien waren.  
Hoogtepunt was de film-documentaire ‘Vijf Donkere Jaren’, Rosmalen in de 2e 
Wereldoorlog 1940-1945. Een druk bezochte première met 175 gasten. In totaal hebben 
inmiddels 1600 bezoekers de film gezien.  
Het Oorlogsdagboek van Rita Bijnen werd bij deze herdenking gepresenteerd en er was 
een interessante expositie van foto’s gerelateerd aan de 2e Wereldoorlog. 
 
Financiën 
We kunnen vaststellen dat de financiën van onze vereniging keurig in orde zijn. Deelname 
aan RaboClubSupport leverde ± € 1.800,= op. 
 
Beleid 
De structuur van onze vereniging wordt aangepast, er komen nieuwe bestuursleden bij. 
We gaan werken met werkvelden, welke onder directe verantwoordelijkheid van een 
bestuurslid gaan vallen.  
Er is behoefte aan meer vrijwilligers voor o.a. de Beeldbankactiviteiten, redactie van de 
Rosmalla en een ledenadministrateur.  
 
Het archief en collecties vragen ook om meer structuur. Wat gaan we bewaren en wat niet.  
 
Nieuwe activiteiten worden opgestart zoals: projecten met basisscholen, contacten met de 
Rosmalense jeugd, het ontwikkelen van een app voor de Bevrijdingswandelroute samen 
met De Bossche Tijdmachine.  
 
Werving van leden en sponsoren (vrienden van Heemkundekring Rosmalen) zal meer 
aandacht gaan krijgen. 
 
Huisvesting, een eigen Heemhuis, misschien een droom, maar we gaan er met veel 
ambitie aan werken. Op dit moment hebben wij belangstelling voor het gemeentelijke 
monumentale pand De Pastorie in het centrum van Rosmalen. 
 
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.  


