nieuwsbrief mei 2020
De Corona-crisis heeft ook bij HKMyerle de boel aardig
overhoop gegooid.
We hebben de nodige activiteiten moet schrappen.
Sommige kunnen we doorschuiven naar 2021, voor andere
activiteiten moeten we een aanpassing / alternatief
vinden.
Na de zomervakantie proberen we weer op te starten met
activiteiten. Zoals de openingen op van het Oude
Raadhuis op de donderdagavond, voor de maandelijkse
fotoherkenning zoeken we voor de eerste tijd een
alternatieve locatie. We hopen dat de Fiets-fotopuzzeltocht op zondag 6 september onze eerste activiteit
zal zijn, u wordt daarover tijdig ingelicht.
In verband met de maatregelen die waren afgekondigd i.v.m. de corona-crisis heeft het
bestuur van HKM de volgende besluiten genomen:
1. In afwijking van artikel 21 lid 2 van de statuten van de vereniging is in 2020 de Algemene
Ledenvergadering, zoals die was gepland op 26 maart 2020, niet gehouden.
2. Het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging in 2019, zoals opgesteld door de
secretaris, wordt vastgesteld en gepubliceerd via de website ter kennisname door de leden:
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/jaarverslag%20HKM%202019.pdf
3. Het verslag van de kascommissie, benoemd door de algemene ledenvergadering 2019, van het
onderzoek van de jaarrekening 2019 en de onderliggende stukken d.d. 10 maart, wordt
vastgesteld.
4. Op grond van de bevindingen van de kascommissie en het bestuur wordt aan de
penningmeester decharge verleend over het gevoerde financiële beleid over 2019.
5. De jaarrekening 2019, het verslag van de kascommissie en de begroting 2020 wordt
gepubliceerd via de website ter kennisname door de leden:
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/publicatie%20jaarrekening%2020
19.pdf en
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/kascommissie%20%202019.pdf
6. De kascommissie zoals benoemd voor het boekjaar 2019 zal worden gevraagd hun
werkzaamheden ook te willen uitvoeren voor het boekjaar 2020.
7. Marij Damen-van der Aa is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Marij wordt voor een nieuwe
periode benoemd als bestuurslid.
8. Peter van de Berk is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar.
Kandidaat is gesteld Mike van de Kimmenade. Mike wordt benoemd als bestuurslid.
Voornoemde bestuurswisselingen gaan met terugwerkende kracht in per 26 maart 2020.
9. Het beleidsplan 2020-2023 wordt vastgesteld conform voorstel. Het bestuur neemt een
filmpje op waarin het beleidsplan wordt gepresenteerd. Tevens wordt het beleidsplan
gepubliceerd via de website:
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/HKM%20beleidsplan%202020-2023.pdf
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10. In de algemene ledenvergadering 2021 legt het bestuur verantwoording af over de onder nr. 1
tot en met 9 genoemde besluiten en vraagt decharge van de algemene ledenvergadering voor
deze afwijking van het normale beleid.
11. Bovengenoemde besluiten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van mei.
Bestuur Heemkundekring Myerle

Vaststellen doel RaboClubsupport. Voorheen Rabo
Clubkas Campagne genoemd, waarvoor leden van de
Rabobank 5 stemmen konden uitbrengen voor goede
doelen en dat heeft HKMyerle door de jaren heen mooie
geldbedragen opgeleverd. Er moet door de verenigingen
vooraf een bestemming voor het geld worden
aangegeven. Ons doel voor dit jaar is om de Mierlose
geschiedenis te verweven in de lessen op de basisscholen.

Spreeuwenpotten. We kregen een schrijven van een mevrouw -woonachtig in Vlissingen- wiens
vader jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van spreeuwenpotten. Uit zijn
nalatenschap heeft zij enige dozen materiaal dat ze graag wil schenken aan geïnteresseerden.
Mocht je interesse hebben, laat dit dan weten zodat we u met haar in contact kunnen brengen.

Excursie 2020. Onze jaarlijkse dagexcursie naar Gorinchem van 16 mei
is helaas niet kunnen doorgaan. We hadden een mooie bestemming en
een mooi programma voor deze dag. Daarom hebben we de bestemming
maar meteen vastgelegd voor zaterdag 5 juni 2021. Zet deze datum
alvast in uw agenda.

Wie helpt ons het textielverleden van Geldrop-Mierlo zichtbaar te maken?
Theo de Groof en hans Klink hebben een gesprek gevoerd met Robin Boom van Village Marketing
Geldrop-Mierlo en Dolf de Kock en André Josiassen van Rondje Geldrop over het zichtbaar maken
van de textielgeschiedenis. We zijn op zoek naar plaatsen die te maken hebben met ons
textielverleden, denk daarbij aan bedrijven, thuiswevers (woningen), woningen van
textielfabrikanten en / of winkels. Kent u bedrijven of woningen van thuiswevers of iemand die
hier veel van af weet, laat ons dit weten. Neem gerust contact op met Hans Klink 06-46505750
BHIC: Brabants Historisch Informatie Centrum roept mensen op materiaal in te leveren dat een
beeld geeft van de coronacrisis in onze provincie. Het virus heeft zo veel invloed op onze
samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren. BHIC wil informatie verzamelen zodat
historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen onderzoeken hoe wij deze crisis hebben
meegemaakt en wat er gebeurde in onze Brabantse samenleving.
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Alles waarvan je kunt bedenken dat het interessant is om te lezen voor historici uit latere tijden
willen ze verzamelen. Foto’s, filmpjes, brieven, briefkaarten, posters en tekeningen over het
dagelijkse leven die iets zeggen over deze tijd. Materiaal kan per post worden gestuurd naar het
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), o.v.v. ‘Coronacollectie’, Postbus 81, 5211
NW ’s-Hertogenbosch.
Het liefst ontvangen ze het digitaal, kijk op: https://coronacollectie.bhic.nl
Je vindt daar ook een formulier waarmee je gemakkelijk bestanden kunt uploaden en verzenden
en informatie over het materiaal dat ze zoeken en aan welke eisen het moet voldoen.
In dit kader is ook wel interessant de digitale tentoonstelling Corona in de Stad. In de
tentoonstelling toont het Amsterdam Museum – met vele partners – de impact van het
coronavirus op de stad Amsterdam en haar bewoners. Honderden Amsterdammers en
Amsterdamse organisaties delen in deze tentoonstelling hun foto’s, video’s, teksten en
audiofragmenten over deze periode: https://www.coronaindestad.nl/

Onze Mierlose fotografe Petra van Beek heeft in het kader van
deze bijzondere tijd een fotoproject uitgevoerd met als titel:
Mierlo achter glas, in tijden van Corona. Bijzondere,
ontroerende en typische momenten, kenmerkend voor deze
tijd legt ze vast. Door momenten samen te delen, komen we
als dorp dichter bij elkaar en leggen we herinneringen vast.
Leuk om te bekijken via
https://www.facebook.com/mierlo_in_tijden_van_corona114450596909476/

(c) Petra van Beek fotografie

Corona heeft zoals in het begin van deze nieuwsbrief vermeld ook de nodige
invloed op het programma van HKMyerle. Toch willen we jullie binnenkort een
activiteit aanbieden die ieder op eigen gelegenheid kan uitvoeren. Houd de
nieuwsbrief van juni in de gaten!
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