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Jaarverslag 2020
Dit Jaarverslag geeft een overzicht weer van het verenigingsjaar 2020 van onze vereniging; het geeft een opsomming van wat de vereniging, haar bestuur, de werkgroepen en de leden in 2020 zoal deden;
BESTUUR > In 2020 bestond het Bestuur van de vereniging uit:
mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten (voorzitter), dhr. J. (jan) Vergouwen (secretaris), dhr. P. (piet) van den Oever (penningmeester), mw. J. (jeanne)
de Beer- Baeke, dhr. R. (rini) Wijngaards, dhr. P. (paul) Vergouwen en dhr. P. (peter) de. In het bestuur is nog steeds een plaats vacant.
Het Bestuur kwam in 2020 niet bijeen in een Bestuursvergadering vanwege het Covid-19 virus maar vergaderde online; ook was er een schriftelijke
Algemene Ledenvergadering; van al deze vergaderingen is verslaggeving in de archieven opgenomen.
Het bestuur nam om eerder vermelde redenen niet deel aan vergaderingen elders.
Wel vond er regelmatig telefonisch overleg plaats tussen coördinatoren van de betreffende werkgroepen en de voorzitter, die op haar beurt communiceerde met het voltallige bestuur.
WERKGROEPEN > Binnen onze vereniging waren in 2020 de volgende (deel-) werkgroepen (deels) actief:
01. Alg
02a Foto
02b Bipr
03. BeBe
04. OnZo
05. VerO
06. PePu
07. Knip
08. JaBo
09. ToPo
10. GeAl
11. Dial

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(algemeen)
(foto’s, bidprentjes enz.)
Bidprentjes
(behoud en beheer)
(onderzoek)
(verdwenen objecten)
(persberichten en publicaties)
(knipsels en persartikelen)
(jaarboek)
(toponiemen)
(genealogie)
(dialect)

- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator mw. J. (jeanne) de Beer-Baeke
- coördinator dhr. P. (peter) de Bakker (per okt. overgenomen van mw. J. de Beer- Baeke)
- coördinator dhr. J. (sjef) Dams
- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator dhr. P. (peter) de Bakker
- coördinator dhr. J. (jan) Vergouwen
- coördinator mw. I. (irene) Hagendoorn (assistentie mw. J.vd Eijnden)
- coördinator mw. J. (jeanne) de Beer-Baeke
- coördinator mw. C. (corrie) Hellemons- Verstraten
- coördinator dhr. P. (paul) Vergouwen
- coördinator dhr. J. (jan) Vergouwen

PRESENTATIE en COMMUNICATIE > Helaas konden wij, ons en onze vereniging nergens presenteren omdat de Corona-regelgeving dat niet toeliet. Afgelastingen waren er van de braderie van Zegge, de Fiets4daagse, de Regionale Vergaderingen van Brabants Heem, de presentatie van ons
nieuwe Jaarboek 2020 en ook was er geen Kerstmarkt in Zegge.
Wel hebben wij in aangepaste vorm de Jaarlijkse Dodenherdenking gehouden: ook hebben wij onze vlaggen bij het monument op 4 mei (Dodenherdenking), 27 april Koningsdag en 30 oktober (onze Zegse bevrijdingsdag) geplaatst.
Onze website www. heemkundezegge.nl gaf dit jaar op gepaste tijden de wereld maar vooral onze leden allerhande informatie;
Onze "Zegse Agenda" kon in een belangrijke behoefte voorzien binnen het regionale, en zeer zeker ook het Zegse gebeuren, doch vanwege het uitblijven van activiteiten was de Agenda jammer genoeg “leeg”.
CONTACTEN MET ONZE LEDEN verliep deels via de reguliere post en onze website; leden die daarvoor hun emailadres hebben aangemeld (ongeveer 100 e-mailadressen) ontvingen deze "verenigingspost". Communicatie en contacten tussen de buitenwereld en bestuur & werkgroepen, verliep
zo veel mogelijk via het secretariaat en v.v.
MEDIA > Ook was Zegge en de Zegse gemeenschap het afgelopen jaar wat minder dan anders in de mediabelangstelling; toch maakte mw. I. Hagendoorn, met medewerking van haar werkgroep gelukkig de nodige aanvullingen op onze Jaarplakboeken.
WERKGROEPEN > Ook konden veel van onze werkgroep leden via de digitale manier hun “werkzaamheden“ blijven uitvoeren; we denken hierbij aan
onderzoek in archieven (van personen, genealogie, objecten, toponiemen), digitalisering van o.a. foto’s, film, documenten en bidprentjes en niet te
vergeten ons Jaarboek 2020 waar gigantisch veel werk in gaat zitten
MATERIALEN / ARCHIVERING > Aan archivering van materialen kon helaas ook weinig tot niets gedaan worden omdat we niet met elkaar visueel
konden werken en elkaar ontmoeten.
Ons complete digitale archief is waar nodig aangepast en in drievoud gekopieerd; het geheel op 3 locaties en “in de Cloud” opgeslagen zodat bij evt.
calamiteiten dit DiGi-archief niet verloren gaat. Het geheel wordt, uiteraard, met grote regelmaat geüpdatet;
FINANCIËN > In dit Verenigingsjaar (2020) heeft onze vereniging gelukkig buiten de contributie om enkele welkome donaties mogen ontvangen; onze
penningmeester dhr. Piet van den Oever heeft gedurende het gehele jaar 2020 regelmatig uitgebreid verslag gedaan richting bestuur; de saldo’s van
de betreffende rekeningen staan vermeld in de notulen van de betreffende (digi-)bestuursvergaderingen.
Voorafgaand aan de schriftelijke Jaarvergadering 2020 werd door een "kascontrole- commissie" (dhr. J. Mol-2 ͤ x en mw. P. Dams- 1 ͤ x) onze gehele
financiële handel en wandel over 2019 gecontroleerd. Verslaggeving van hun bevindingen is schriftelijk aan de leden medegedeeld.
Onze boekhouding is op schriftelijke aanvraag en in overleg met en ter goedkeuring door het bestuur, door onze leden op afspraak is in te zien.
ALGEMENE LEDENVERGADERING > De Algemene Ledenvergadering werd geheel schriftelijk afgewerkt. Ook de bestuursverkiezingen werden
schriftelijk gedaan waarbij mag worden aangetekend dat we bijzonder veel verkiezingsformulieren ( bijna 50%) retour mochten ontvangen. Al met al
een respons om trots op te zijn. Chapeau voor onze leden! De notulen van deze Jaarvergadering alsmede het Jaarverslag 2019 zijn op onze website
te rug te vinden onder > leden-info.
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Op bepaalde data in 2020 vonden apart te vermelden zaken plaats t.w.:
04 mei 2020 Dodenherdenking De jaarlijkse Dodenherdenking werd in een klein gezelschap maar met gepaste belangstelling in de nabije omgeving
gehouden. Onze trompettiste Willemien speelde de Last Post en het Wilhelmus.
27 april 2020 Koningsdag Op deze Koningsdag met aangescherpte regelgeving hebben we van vroegaf tot aan zonsondergang de vlaggen laten
wapperen bij ons Zegse monument.
30 oktober 2020 De dag dat 76 jaar geleden Zegge werd bevrijd. Wij herdachten dit door de gehele dag alle vlaggen bij het monument van Zegge.
28 november 2020 Ons 33e Jaarboek zag het daglicht. Hoewel we in eerste instantie dachten de presentatie onder belangstelling van leden en anderen in ons “heemhuys” te kunnen doen, werd vanwege Covid-19 maatregelen, de presentatie in stilte gehouden.
Het nieuwe Jaarboek 2020 werd samen met de documenten voor de digitale Jaarvergadering 2020, bij alle leden aan huis bezorgd. Jammer dat we
onze leden niet visueel mochten begroeten maar wij hopen dat in 2021 weer goed te kunnen maken.
Inloopavonden In 2017 introduceerden we onze vrije inloopavonden maar dit kreeg in 2020 geen maandelijks vervolg. Leuke bijeenkomsten waarbij
we wat meer met werkgroep leden kunnen overleggen en samenwerken waren helaas niet mogelijk. Wat overleg, een leuk praatje, een goed gesprek,
een lekker bakje koffie of thee en een lekker koekje, kortom deze leuke avonden, op die 1e donderdag van iedere maand, waren vanwege de Covid19 beperking helaas niet mogelijk. Hopelijk volgend jaar weer.
Ledenaantal De Vereniging telde op 01-01-2020 in totaal 183 leden; op 31-12-2020 waren dat er 179.
We blijven de mensen ervan bewust maken dat ons Erfgoed op termijn gevaar loopt maar of dat op korte termijn de nodige respons geeft? Wij doen in
elk geval ons best maar de huidige beperkingen geven ons voorlopig weinig perspectief..
Vrijwilligers en Werkgroep leden Ondanks alles waren de Werkgroep leden in het afgelopen jaar toch wel erg actief gezien het vele werk dat er ook
nu weer is verzet; we zijn nog steeds op zoek, niet alleen naar "kundige auteurs" voor ons Jaarboek, maar hopen ook op nieuwe Werkgroepleden die
we met open armen zullen ontvangen zodra de wereld gezondheid problemen dit weer toelaten.
Geschiedenis is nog steeds ERFGOED en dat is wat wij voor ons nageslacht na willen laten. Een verrijking van het leven en de Zegse geschiedenis
dat moet een reden zijn om met ons in zee te gaan!
Tot slot: Hoewel we soms denken dat we weer een verloren Verenigingsjaar achter de rug hebben, houden wij er de moed in.
Als bestuur en werkgroepleden hebben we gelukkig vele digitale mogelijkheden elkaar te “zien” en te “spreken”. Op dezelfde wijze hebben we contact
met onze leden en de buitenwereld.
We doen het gelukkig ook niet voor niets want onze leus is nog steeds: "voor een Toekomst van ons Verleden".
Ten overvloede: Documenten en foto's door ons ontvangen maar geheel niet in onze archieven passend of reeds aanwezig zijnde, werden, als hierop
prijs werd gesteld, overgedragen aan zusterverenigingen van omliggende plaatsen en gemeenten.
Dank voor eenieders inbreng.
Zegge, maart 2021,

J.M.M. Vergouwen, secrt.
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