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Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 27 maart 2014 
 
Het bestuur is voltallig aanwezig: Theo De Groof voorzitter, Hans Verhees penningmeester, Annie 
Berkers-Romonesco secretaresse, Peter van de Berk  vicevoorzitter, Marij Damen- v.d. Aa lid, Henk 
van Sleeuwen lid, Rinie Weijts lid en notulist. 
 
Aantal aanwezige leden 43 in getal. 
Van de leden hebben afgemeld; Toon Romonesco, Wim en Jeanne Janssen, Jan en Lies  Verhoeven, 
Jan Manders, Hans en Gisela Berkers, Henk van den Boogaard, Bert en  Mien v.d. Goor. 
 
1  Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Hij memoreert 

in zijn verhaal dat Francien Jongen-de Roij en Anet Lammers-Hagelaar in het afgelopen jaar 
zijn overleden. Heuglijk is het dat Mien Klink-Coolen werd benoemd tot Mierlose mens 2013. 
Peter van de Berk werd in 2013 koninklijk onderscheiden met de eremedaille in zilver als lid 
van de Orde van Oranje Nassau.  

 
2 Notulen. Vaststellen van de notulen ledenvergadering d.d. 21 maart 2013. De heer Teunisse 

maakt melding dat in het boekje zijn naam in drie variaties is weergegeven. Dit is slordig. 
Men leest verder ‘Teunisse’ als enige goed gespelde naam. Egbert Wijnen mist het aantal 
aanwezige leden. Verder worden de notulen goed bevonden. 

 
3  Jaarverslag. Rikie van Seggelen merkt op dat er in Franciscanessenhof mensen zijn die ons 

mogelijk van dienst kunnen zijn bij de fotoherkenningsgroep. Rinie zal met haar en de heer 
Dreverman contact opnemen. Hierbij vult Greet Cappers-de Vries aan dat er mogelijker wijze 
grote behoefte is om gebruik te maken van de voor vertoning gereed zijnde DVD-s van onze 
vereniging. Toon de Groof vraagt of de Mierlose bid- en gedachtenisprentjes ook naar 
Helmond worden doorgegeven. Antwoord is ja. Deze worden daar gescand en op de 
internetsite geplaatst. Afsluitend vertelt Theo dat onze Website: 
www.heemkundekringmyerle.nl  in gebruik is en meer dan de moeite waard is om deze 
regelmatig te bezoeken.  

  
4 Financieel verslag 2013 en begroting 2014. De penningmeester geeft toelichting bij het 

verslag en begroting. Na beantwoording van enkele vragen spreekt hij toch zijn zorg uit. Het 
begrotingsjaar 2013 toont een tekort van ruim € 1.170,-, terwijl voor het jaar 2014 een tekort 
van € 400,- wordt voorzien. De resultaten van onze vereniging zijn zeker niet verontrustend, 
maar we zullen toch wat zuiniger aan moeten doen. Ook is het wenselijk om nieuwe 
inkomsten te vergaren. Hans en het bestuur worden met een applaus beloond voor het vele 
werk. 

 
  5   Kascontrole. De kascontrolecommissie, Jan van Kuik en Rien Romonesco, doen bij monde 

van Jan van Kuik verslag en delen de vergadering mee dat zij alles in orde hebben bevonden. 
Beide heren stellen de aanwezigen voor om de penningmeester, Hans Verhees, decharge in 
deze te verlenen. Met algemene stemmen wordt het voorstel aanvaard.  

 
  6 Benoeming  kascommissie. Jan van Kuik is aftredend en als nieuw commissielid treed Jan 

Raijmakers toe.  
 
  7 Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn Marij Damen-v.d. Aa en Peter v.d. Berk. Beide 

zijn herkiesbaar. Met algemene stemmen worden beide ook weer  herkozen.  
 
  8 Visie en Missie en Beleidsplan. Mede om gebruik te kunnen maken van de ANBI-regeling 

heeft de HKM een Visie en Missie en Beleidsplan nodig. De tekst hiervan is terug te vinden in 
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het uitnodiging boekje. Aan de hand hiervan licht Hans de aanwezige leden voor wat de 
beide plannen inhouden en waarom wij voor een eigen versie hebben gekozen. Alle 
aanwezigen stemmen hiermee in.  
Enkele opmerkingen: Giel Verest ziet ook graag genealogie en jeugdeducatie in het Visie en 
Missieplan vermeld. In het Visieplan zal genealogie wel opgenomen worden, maar 
jeugdeducatie niet, daar houden we ons nl. vrijwel niet mee bezig. 
Rikie van Seggelen vindt dat er in de derde alinea van Visie en Missie “beeld’ moet worden 
toegevoegd. Zodat we lezen; tot het begrip heemkunde behoren en doen daarvan verslag in 
beeld, woord en geschrift. 
Giel Verest maakt een opmerking over onze archeologische activiteiten e.a. acties op 
“Helmonds grondgebied”. Onze voorzitter merkt op dat dit vanzelfsprekend is, want statutair 
omvat het werkgebied van HKM de burgerlijke gemeente Mierlo zoals die was op 31 
december 1967.  
Dit geld voor archeologie, maar ook voor andere acties die teruggaan op zaken uit 
voornoemde periode. 
Peter v. d Bogaard vraagt of wij vanuit de gemeente Helmond hiervoor ook een financiële 
vergoeding krijgen?  Antwoord; nee. 
  

  9 Mededelingen.  Theo wijst op het vele werk dat door relatief weinig mensen moet worden 
verzet. Hij maakt duidelijk dat het reuze leuk werk is en dat men nooit voor een lange 
periode verplichtingen aangaat. Hij doet hierbij de oproep; kom eens kijken en meld je, 
eventueel  voor een eenmalige samenwerking aan. Peter v.d. Boogaard stelt voor om de 
leden actiever te maken door hen meer bij het werk te betrekken. Aan de hand van info en 
infobijeenkomsten is dat mogelijk te realiseren.  
a) Theo nodigt de leden uit voor de lezing van Rinie Weijts  over de Zwarte Ruiter op 12 juni. 
b) Op 19 april word door Henk van Sleeuwen en anderen tijdens een open dag een selectie 
van de archeologische vondsten van de Broekstraat geëxposeerd. 
c) Op 22 april is er een presentatie door Rinie Weijts “Eindelijk weer thuis in Mierlo-Hout’  in 
de Huijsakker te Mierlo-Hout.  
d) De voorzitter verzoekt om beschikbaarstelling van E-mail adressen. Tevens roept hij op om 
vooral mee te doen aan de jaarlijkse Clubkasactie van de Rabo-bank. Dit is een van de grote 
inkomstenbronnen van onze vereniging. 
 

10 Rondvraag.     
Harrie van Hoof; waarom zijn er na jaren nog geen infobordjes geplaatst bij de Mierlose 
monumenten? Antwoord; te ingewikkeld door bouw-vergunningen e.d. en er werden door 
de gemeente geen gelden voor beschikbaar gesteld waardoor HKM zou opdraaien voor de 
kosten. 
 
Noud Teunisse wijst ons er op dat er met goed overleg, mogelijk door de HKM gebruik 
gemaakt kan worden van de leeg gekomen VVV-ruimte en een gedeelte van de plaatselijke 
bibliotheek.  Antwoord; Nee. De VVV ruimte was voor ons te duur en is inmiddels weer 
“bewoond”. De bibliotheekruimte krijgt  een andere invulling. 
 
Marieke v.d. Konijnenberg en Beppie v.d. Berk opperen het idee om t.z.t. gebruik te maken 
van de Johannesschool. Antwoord; we houden het in gedachten maar ook hiervoor zijn er al 
plannen. Maar … als wij het OR verlaten wat zal er dan met het Monumentaal gebouw 
gebeuren? Waarschijnlijk zal het niet volgens de eisen van de wet benut kunnen worden en 
zullen er bouwkundige ingrepen worden gedaan waarbij de allure van het pand verloren 
gaat.    
                                                                                                                      
Peter v.d. Boogaard; vraagt naar de toegankelijkheid van minder valide personen in het O.R. 
Antwoord; Inderdaad dat is zorgelijk.  Hiervoor hebben we actie ondernomen, maar 
realisatie is duur. Voorlopig  zal de Gemeente en de HKM hier nog niet  tot realisatie over 
kunnen gaan.                                              
Toon de Groof; vraagt naar de Brandveiligheid van het O. R. Antwoord: er zijn vluchtwegen 
en brandblusmiddelen aanwezig.      
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Marij Damen en Annie Berkers delen mee dat ook dit jaar weer de Meiboom zal worden 
geplaatst. Ze doen hierbij de oproep tot medewerking bij versiering van de ringen en de 
plaatsing van de boom. Ook vragen zij levering van fris groen. 
 
Els Romonesco-Minten antwoordt dat haar buurvrouw mogelijk groen uit haar tuin 
beschikbaar wil stellen. 
                         
Rinie Weijts heeft contact met Tinie Janssen, lid van de HKM en redacteur van Rond De 
Toren om het Logo beschikbaar te stellen voor plaatsing op de Meiboom.  
 
Marij en Annie;  stellen dat de Excursie naar Zutphen op 17 mei  “rond’ is. Aanmelding kan 
nog. 
Verder is er niets meer aan de orde.  
 

  11  Sluiting. Met de juiste woorden sluit Theo de vergadering af. Hij bedankt iedereen voor zijn, 
of haar inzet in het voorbije jaar en wenst allen een gezellige avond toe.  
Zoals gebruikelijk wordt na de jaarvergadering met genot van een drankje en een droogje 
gezellig nagepraat. Ook vanavond is het weer ouderwets druk en gezellig. 
 
Mierlo, 28 maart 2014. 
Notulist, Rinie Weijts.  

 


