Heemkundekring

Den Lande van Zegge
vereniging voor Cultureel Erfgoed / aangesloten bij Stichting "Brabants Heem"

Opgericht 01 april 1988
kvk Breda V 40283221

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 03 april 2019 / hkkzvrslal2019-01
lokatie
aanwezig

:
:

grote zaal Pastorie te Zegge
voltallig bestuur met werkgroepleden en leden; totaal 16 personen. (waarvan presentielijst)

afwezig

:

mw. Bogers- van oosterhout (m.b.), dhr. R. Bogers (m.b.).
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voorzitter van de vergadering is mw. C. Hellemons (voorz. HKKZ); notulist is dhr. J. Vergouwen (secrt. HKKZ)

actie door

19.01 OPENING VAN DE VERGADERING
De voorzitster mw. C. Hellemons opent de vergadering en heet iedereen van hartelijk welkom.
Toevoegingen aan de agenda:
01 Voor de bestuursverkiezing zijn twee aanmeldingen: dhr. P. Vergouwen en dhr. P. de Bakker.
19.02 VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING
01 De notulen van de vorige vergadering (22-03-2018) werden ter vergadering verstrekt en doorgenomen.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
19.03 JAARVERSLAG 2018
01 Het Jaarverslag over 2018 wordt d.m.v. van een digitale presentatie gepresenteerd op filmscherm met
uitleg en verwoording door de secretaris; alle aanwezigen ontvangen dit Jaarverslag 2018 ter vergadering; ook wordt dit verslag binnenkort op onze website geplaatst. Het Jaarverslag krijgt de instemming
en goedkeuring van alle aanwezigen.
19.04 FINANCIEEL VERSLAG 2018
01 Ook het financiële plaatje over 2018 wordt d.m.v. een digitale presentatie op filmscherm medegedeeld
en getoond. De penningmeester dhr. P. van den Oever geeft waar nodig toelichting. Van de boekhouding
werden in de verslaggeving, net als in 2018, vergelijkende posten over de jaren 2008 t.m. 2018 weergegeven.
02 Zoals in de Jaarvergadering 2018 is besloten, is de contributieverhoging per 01 januari 2019 ingegaan;
deze bedraagt per die datum € 12,50 per lidmaatschap.
19.05 KASCONTROLE OVER 2018; NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE OVER 2019
01 De kascontrolecommissie bestond voor 2018 uit: Dhr. P. de Bakker (2 ͤ x) en dhr. P Vergouwen (1 ͤ x). Bij
monde van dhr. De Bakker verklaarden beiden dat de kascontrolecommissie de boekhouding over 2018
keurig in orde en overzichtelijk vond weergegeven; beiden stelden de vergadering voor de penningmeester derhalve te dechargeren. Aldus wordt door de vergadering besloten met dank aan de penningmeester
voor het gedane werk. Aan het financiële resultaat van - € 1.970,28 lagen de hoge drukkosten van het
Jaarboek en de kosten van het 30 jarig verenigingsjubileum ten grondslag.
02 De kascontrole-commissie over 2019 wordt: mw. P. Dams (1 ͤ x) en dhr. J. Mol (1 ͤ x).
19.06 BESTUURSVERKIEZING
01 Aftredend en herkiesbaar is mw. C. Hellemons- Verstraten; zij wordt met algemene stemmen herkozen.
02 Aftredend maar niet herkiesbaar is dhr. J. Dams; Dhr. Dams (Sjef) wordt door de voorzitter heel hartelijk bedankt voor zijn werk als bestuurslid gedurende vele jaren (vanaf 2012) en ontvangt uit haar handen
een leuke attentie; dhr. Dams maakt ook al vanaf 2005 deel uit van onze werkgroep en blijft dat ook doen.
03 De beide aangemelde nieuwe leden voor het bestuur, dhr. P. Vergouwen en dhr. P. de Bakker worden
voorgesteld en bij algehele instemming gekozen als nieuwe bestuursleden. Beide heren veel succes!
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19.07 MEDEDELINGEN EN KOMENDE AKTIVITEITEN
01 De sponsor-actie van de Rabobank heeft in 2018 > € 426,30 (2017 > € 277,10) opgebracht. Grote dank
voor alle stemmen! Een geweldig mooi financieel resultaat.
02 Afgelopen jaar 07/04/2018 hebben we ons 30 jarig bestaan gevierd met een geweldig mooie middag;
hierbij werd onze voorzitter gehuldigd voor haar 20-jarig voorzitterschap door wethouder Evers van onze
gemeente Rucphen. Haar viel ook een mooi aandenken ten deel met natuurlijk een bijbehorend boeket.
Er was een fraaie voordracht door Rien Vermaire gesteund en beluisterd door een mooie, grote opkomst
van onze leden- een volle bak bij Kerkzicht; een geweldige middag!
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03 Als komende activiteiten meldt de voorzitter:
- begin april weer de Sponsor-Aktie Rabobank; wij doen ook dit jaar weer mee dus leden graag weer op ons
stemmen!
- De vrije inloopavonden zijn van 19.00 - 21.30 uur in ons heemhuis, elke 1e donderdag in de maand
m.u.v. van de maanden juli en augustus.
- 04 mei 2019 Dodenherdenking; herdenkingsdienst in kerk en ceremonie op de plaatselijke begraafplaats.
We benadrukken dat het duidelijk geen Geloofs-bijeenkomst is doch bedoeld voor alle mensen (wel, ander of
geen geloofsovertuiging).
- 26 mei 2019 Braderie met Kermis in Zegge en natuurlijk ook onze deelname daaraan. In de pastorie ook
dit jaar weer een fraaie tentoonstelling van de kunstenaars van de "Zegse Schilders club".
- 17 tm 20 juni 2019 AvondFiets4Daagse Zegge.
- In sept. 2018; excursie dag Werkgroep leden. Thema / locatie volgt zsm.
- 30 oktober 2019; 75 jaar bevrijding van Zegge. Wij zullen hier op gepaste wijze aandacht aan geven.
- Nov. 2019 Deelname van ons Verenigingsteam aan de Regioquiz Brabants Heem in Wouw.
- November 2019 Presentatie Jaarboek 2019.
- Dec. 2019 Mogelijk deelname aan de Kerstmarkt te Zegge (afhankelijk tijdstip).
- Voorjaar/Najaar 2019 Regiovergaderingen bestuur en Brabants Heem.
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19.08 RONDVRAAG
01 Dhr. P.vd Oever deelt mede dat de gemeente Rucphen een boek gaat maken over de bevrijding 75 jaar
en dit mede i.s.m. de plaatselijke KBO’s; de KBO afd. Zegge gaat daar ons (HKKZ) ook over benaderen. WG
02 Er is een overleg van de HKKZ met de gemeente over evt. festiviteiten 75 bevrijding gemeente Rucphen; dit overleg is op 17 april as. op het gemeentehuis in Rucphen.
bestuur
19.09 HET "GEDEELTE NA DE PAUZE"
01 Het "gedeelte na de Pauze" wordt voortgezet door de secretaris met een leuke “Dialectquiz”. Ondanks
de grote voorbereiding en het gering aantal aanwezige, was het toch een doorslaggevend succes ook
gezien de vele leuke reacties van de aanwezigen.
19.10 SLUITING VAN DE VERGADERING
01 De voorzitster dankt hierna eenieder voor de komst naar deze vergadering en sluit deze vergadering.
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