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Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 26 maart 2015 
 

 
Het bestuur is voltallig aanwezig: Theo de Groof voorzitter, Peter van de Berk 

vicevoorzitter, Annie Berkers-Romonesco secretaris, Hans Verhees 

penningmeester, Marij Damen-van der Aa bestuurslid, Henk van Sleeuwen 

bestuurslid, Rinie Weijts bestuurslid en notulist. 

Aantal aanwezige 47 leden.  

Afmeldingen: Frans Sanders, Leo Uittenbroek, Nelleke Scholtens, Henk Wasser, 

Peter v.d.Boogaard, Guusje Sanders, Gisela Berkers, Henriëtte Berkers, Toon 

Bergerhof, Basil Cuppen, Carin Janssen, Marij Louwers en Frank Winkeler. 

 
1 Opening. Theo opent de vergadering met een woord van welkom aan alle 

aanwezige. Hij deelt de vergadering mee dat we in het afgelopen jaar door 

overlijden helaas ook afscheid hebben moeten nemen van vier leden: Nico Kee, 

Jan Hendrix en de broers Harrie en Wim Lenssen. 

 

2 Vaststellen notulen en Agenda. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd en 

zonder opmerkingen of wijzigingen aangenomen. De notulist wordt bedankt. 

 

3 Jaarverslag. Het Jaarverslag van de secretaris wordt door de leden met 

waardering en applaus ontvangen. 

Er zijn maar liefst achttien grotere acties ten uitvoer gebracht. Aangevuld 

met een scala van kleinere acties en aandachtspunten. Noud Teunisse dankt 

het bestuur voor haar grote inzet. Jan Coolen spreekt zijn waardering uit 

voor de eerste excursie naar het onderduikerskamp in Lierop. Dit was de 

eerste keer dat hij als lid met de vereniging op pad was. Voorbeeld van een 

actie die door HKM wordt uitgevoerd is de Music Ball. Een speeltuinproject, 

hiervan gaf Henk van Sleeuwen tekst en uitleg. Hierbij roemt hij vooral de 

rol van Renske Kok als voorleeskampioen, Peter van der Vleuten als 

tekstschrijver en de Gemeente Geldrop-Mierlo. Verder memoreert de 

voorzitter de voortgang van het project de Kasteelseloop. 

 

4 Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. De penningmeester Hans 

Verhees geeft aan de hand van lichtbeelden een toelichting bij het financieel 

jaarverslag. Na het uitspreken van zijn financiële zorgen en de daarbij 

behorende oplossingen is ieder er van overtuigd dat de vereniging er 

weer‘gezond’ bijstaat. Een vraag van lid Jan Coolen hoe rijk onze vereniging is, 

wordt door Hans beantwoord. 

 

5 Verslag kascontrole. De kascontrole commissie bestaande uit Jan Raijmakers en 

Rien Romonesco hebben controle gehouden. Een verslag hiervan wordt door 
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laatstgenoemde verwoord en door de vergadering wordt besloten om de 

penningmeester Hans Verhees te dechargeren, hij krijgt een applaus als dank. 

Ook de kascommissieleden worden bedankt. 

 

6 Benoeming kascommissie. Rien Romonesco is aftredend en als nieuw 

commissielid treed Noud Teunisse toe. 

 

7 Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de voorzitter Theo de Groof, 

penningmeester Hans Verhees en Henk van Sleeuwen als bestuurslid. Allen 

zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten ingebracht en met algemeen 

goedvinden en geen bezwaren worden alle drie de kandidaten herkozen. 

 

8 Mededelingen. De voorzitter deelt mee dat er in het afgelopen jaar een 

contactavond was voor leden. Wegens groot succes zal dit ook in het nieuwe 

jaar, op 3 september, weer plaatsvinden. 

Werkgroepen. Verder vraagt hij aandacht voor het vele werk dat door de 

vereniging verzet wordt. Het werk wordt vaak door dezelfde personen 

verricht. Hij doet een oproep aan de leden om eens in een kleiner project 

mee te draaien en daarbij zelf te ervaren hoe leuk het werken in 

verenigings- verband kan zijn. 

Katoenpad. Een project dat vrij dringend moet worden uitgevoerd is het 

Katoenpad. Hiervoor wordt een of meerdere personen gevraagd.  

Historische geografie. Peter van de Berk vraagt vrijwilligers voor het 

inbrengen van data in een grootschalig historisch geografisch project. 

Myerlese Koerier. Tot slot deelt Theo de vergadering mee dat in de persoon 

van Peter van Vlerken een eindredacteur voor de Myerlese Koerier is 

gevonden. Peter zal met enthousiasme de bestaande redactie versterken en 

trachten er een kwalitatief nog beter en mooier blad van te maken. 

Rabo-clubkas. Ook doet Theo een oproep om vooral mee te doen met de 

Rabo-clubkasactie. Het is voor de vereniging een grote bron van inkomsten. 

Vanaf dit jaar brengt het per stem 4 Euro op. 

Internetadres. De leden kunnen aangeven of men de Nieuwsbrieven –en 

eventuele andere post- digitaal wil ontvangen of op papier. Een E-mail adres 

kan handig voor o.a. spoedeisende berichten, vragen e.d. daarom worden de 

leden met een E-mailadres die dat nog niet hebben gemeld, gevraagd dit 

door te geven. 

Contributie. Hans Verhees vraagt om een machtiging formulier in te vullen 

voor de incasso van contributiegelden. 

Website. Ook wijst Hans op het gebruik van de Website. Hierop een 

schitterende fietstocht door Geldrop, Mierlo, Mierlo-Hout en Brandevoort. 

De hele fietstocht staat in het teken van oorlog en bevrijding. Het is heerlijk 

fietsen door de mooie natuur, de herinneringsplaatsen op de route en de 

daarbij behorende tekst zijn te downloaden. 

 

Onderscheiding Giel Verest. De vergadering wordt verrast door binnenkomst 

van Harrie Boot, secretaris van Brabantsheem. Na een hartelijk ontvangst 

spreekt Harrie de vergadering toe. Hij memoreert dat een vereniging trots 
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moet zijn op vrijwilligers die jaren lang pro-deo klaar staan voor de 

vereniging. Dat dit niet ongemerkt is gebleven wordt duidelijk als hij de 

naam van Giel Verest noemt als voorbeeld. Zeer verrast en totaal niet 

verwacht reageert Giel emotioneel “ikke”? In het bijzijn van zijn 

echtgenote en de hele vergadering wordt hij onderscheiden met het 

zilveren draaginsigne met oorkonde van Brabantsheem. Met deze 

onderscheiding spreekt het Brabantheem namens de vereniging dank uit 

voor de jaren lange inzet en trouw aan de vereniging bewezen. De 

vergadering was het hier roerend mee eens en met luid applaus werd Giel 

door hen bedankt. Na de uitreiking van een mooi boeket wordt Giel - en 

Anneke - door het bestuur en leden gefeliciteerd. 

 

Beleid onderscheidingen. Hierna deelt de voorzitter de vergadering mee dat er in de 

vereniging beslist meerdere kandidaten zullen zijn die hiervoor in aanmerking 

komen. Het bestuur zal eerst een beleid maken wie in aanmerking komt en hoe 

hierin gehandeld moet worden. Dit zal zo snel mogelijk worden gedaan. 

 

9 Rondvraag. 

Noud Teunisse vraagt of er nog behoefte is aan extra opslag voor de vereniging. 

Het antwoord is: nee waarschijnlijk niet want we hebben inmiddels opslag 

aangeboden gekregen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de foto expositie die 

Jos van der Vleuten mede namens de Heemkunde vereniging heeft georganiseerd 

in de algemene ruimte van het medisch centrum. 

 

Giel Verest bedankt de vergadering voor de bondspeld die hij zojuist als waardering 

voor zijn werk heeft mogen ontvangen. Hij voegt daarbij dat het hem is opgevallen 

dat er zo weinig mededelingen in de plaatselijke media verschijnt. Antwoord: het 

wordt wel aangeleverd maar het moet door de media ook geplaatst worden. Het 

verlies van Rond de Toren is wel duidelijk te merken. 

 

Jan Coolen tipt de vergadering voor een prima documentaire op RTL 7. Het 

betreft de grootscheepse bevrijdingsactie van Europa door de geallieerden. 

Iedere maandagavond 22.30 uur. Er is een probleem; de ingelaste reclame 

boodschappen. 

 

Hennie de Ruijter wijst er op dat het gemakkelijk is om de documentaire op te 

nemen de reclame er uit te ziften en de hele “film’ achtereen te bekijken.  

 

Hans Verhees attendeert op 14 mei. Dan is in het patronaat de uitslag van 

erfgoedprijs Peelnetwerk. Het betreft o.a. een door ons ingezonden 

audiowandeling met woord en beeld. Hier denken wij een goede kans te maken 

op een van de prijzen. 

 

Rinie Weijts beantwoordt een vraag van de heer Teunisse die hij drie jaar 

geleden in de rondvraag stelde; betreffende een straatnaam op het voormalige 

terrein van De Haes Textielweverij. Via Henk Simons kwam een vraag van de 

Gemeente Geldrop-Mierlo bij ons om een voorstel te doen voor een straatnaam 
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op bedoelde terrein. Er was een voorstel van Damaststraat. Deze viel af omdat 

die in Geldrop al bestond. Als alternatief werd aangedragen de namen van de 

oprichter en directeuren van het bedrijf. Zo werden genoemd; Ignatius de Haes, 

Piet de Haes en Charles de Haes. We wachten af maar de kans is groot dat een 

van deze namen, met argumenten voorgedragen, zal worden gekozen. 

 

Henk van Sleeuwen wijst op een volgende actie, het betreft een Pecha Kucha 

avond. Hier zal door diversen personen aan de hand van een aantal foto’s een 

korte presentatie van een bepaald onderwerp worden gegeven. Namens de 

vereniging wil Henk daaraan deelnemen met het onderwerp Archeologie. Wij 

wensen hem veel succes. 

 

Annie Berkers vraagt hulp bij het versieren van de meiboomringen. Zij roept ook 

kandidaten op om een panel te vormen voor de Quiz.De organisatie van de 

Excursie naar Diest en omgeving is rond. 

 

10 Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit Theo de vergadering en nodigt 

ieder uit om een borrel of frisje te drinken op de onderscheiding van Giel en het 

gezellig samen zijn van de leden. 

 

Notulist Rinie Weijts, met dank van de secretaris 


