Concept verslag jaarvergadering
Datum: dinsdag 14 februari 2017, 20.00 uur
Locatie: De Haandert
Aanwezigen
• Bestuursleden:
o Jos Wolbertus (voorzitter)
o Geert op het Veld
o John Raijer
o Petra Geraads
o Yolanda Coppers – Huijs
• Overige leden: Dhr. Henk Bongaerts, Dhr. Hans Bos, Mevr. Zus Bouwman-Gitmans, Dhr. André Breuer,
Dhr. Bart Breuer, Dhr. Rob Clabbers, Dhr. Herm van der Coelen, Mevr. Leny van der Coelen, Mevr. Netty
Derks-Mejan, Dhr. Marcel Dings, Mevr. Truus Dings-Driessen, Dhr. Jo Driessen, Dhr. Henk Ewalds, Dhr.
Huub Fleuren, Mevr. Leonie Fleuren-Driessen, Mevr. Suzanne Genten, Mevr. J. Gruiters-Janssen, Dhr.
Theo Halferkamps, Dhr. Sef van den Ham, Mevr. Gerrie van den Ham, Dhr. Chrit van Horck, Mevr. W.
Huijs-Gommans, Dhr. Frans Groot Bruinderink, Dhr. Matthieu Janssen, Mevr. Regien Janssen, Dhr. Gé
Jonkers, Mevr. Laety Jonkers-Baarda, Mevr. H. Kerkhof-Wekking, Dhr. Ab Laumans, Mevr. W. Leenen,
Mevr. Riet Leenen-Gitmans, Dhr. Pierre Leenen, Dhr. Frans Maas, Mevr. Thea Maas, Dhr. Patrick Martens,
Dhr. Herman Meijboom, Dhr. H. Noten, Dhr. Jan Noten, Dhr. Dick Noten, Dhr. Wiel Oehlen, Dhr. Herman
Peeters, Dhr. Jeu Quicken, Dhr. Arno Rayer, Mevr. Annemie Rayer, Mevr. Miep Reitsma-Claessen, Dhr. Jo
Sijbers, Mevr. Tonny Sijbers-Hommes, Mevr. Liesbeth Stoffels-Gomolka, Dhr. Harry Vercauteren, Mevr.
Gonny Vercoulen-Huijs
Afmeldingen ontvangen van: Mevr. van Basten Batenburg, Jeanne Beurskens, Mieke Cup-Ambaum, Lily
Driessen-Huijs, Jan Giesen, Ger Giesen, Mevr. J. Gruiters-Janssen, H. Holten, Dré en Tiny Holthuijsen, Geert
Hovens, Huub Hovens, Harrie Huijs, Dré Losberg,
Marcel Koppers, Paulette Noten, Jan Ophey, Hein
Poeth, Dhr. en Mevr. Tiny Testroote-Vaessen, Michel
Trepels, Hans Willemsen

1.
Opening
Onze voorzitter Jos Wolbertus heet de aanwezigen
welkom. Met 55 leden een goede opkomst.

2.
Mededelingen
We houden voor het eerst deze jaarvergadering in
De Haandert; we kunnen helaas de ruimte bij D’m
Bongerd niet meer voor vergaderingen gebruiken. Jos
blik kort terug op 2016: weer meer leden, forse uitbreiding
archief, uitbreiding van de archiefgroep en weer een grotere betrokkenheid in Tegelen. 2016 was een druk jaar.
2017 wordt nog drukker. We organiseren samen met het comité Tegelen 200 jaar bij Nederland drie
fototentoonstellingen op de Kerkstraat, een internationaal frühshoppen aan de grens en werken aan een
herkenbare herinnering aan de grensovergang Heidenend. In het bijzonder bedankt Jos onze vrijwilligers: de
mede bestuursleden, de archiefgroep, de reiscommissie en de redactieleden.
Maar er zijn ook wat kleine minpuntjes te noemen. De expositieruimte die wij voor volledig gebruik door de
Heem op het oog hadden op de Kerkstraat werd op het allerlaatste moment verhuurd. En voor de 3e keer zijn
wij getroffen door waterschade in ons eigen Heemlokaal. Nog meer reden voor het bestuur om naar een
andere ruimte te zoeken. De ambitie blijft voor Jos, sinds zijn aantreden in 2008, een eigen, bovengronds
heemlokaal. In 2018 bestaan we 40 jaar; een bovengrondse ruimte zou toch een mooi cadeautje zijn.
Met een minuut stilte worden de overleden leden mevr. Dings en dhr. Derksen herdacht.
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3.
Notulen van de jaarvergadering van 22 februari 2016
De notulen worden ongewijzgd vastgesteld. Jos bedankt de secretaris voor de verslaglegging.

4.
Jaarverslag 2016 van de secretaris
Secretaris John Raijer geeft met een presentatie een toelichting op
het jaarverslag. Het jaarverslag zelf was meegestuurd met de
agenda. In het bijzonder gaat John in op de ledengroei, de
activiteiten, de projecten en het archief en onderzoek. De grafiek
met de ledengroei laat een mooie lijn naar boven zien. Het aantal
leden is sinds 2013 met 40 toegenomen tot 166 nu. Ook gaf John
aan de hand van het kaartje van Tegelen een toelichting over de
verschillende projecten die de Heem in 2016 heeft geinitieerd en
ondersteund.

In het bijzonder noemde John het werk dat in
2016 door de archiefwerkgroepen is gedaan. We
hebben veel historisch materiaal ontvangen.
Daarnaast ontvingen we in 2016 van inwoners
van Tegelen, geinteresseerden buiten Tegelen,
gemeente en andere partijen maar liefst 317
vragen voor informatie, afbeeldingen en
dergelijke. Het grootste deel daarvan ontvangen
we per mail. Suzanne Genten vraagt of historisch
materiaal ook te bezichtigen is. Jos zegt dat dit in
ieder geval te zien is als de archiefwerkgroepen aanwezig
zijn (dinsdagen tussen 13.00 en 16.00 uur en woensdagen tussen 19.00 en 21.00
uur) of op afspraak. Verder proberen we het materiaal zo veel mogelijk bij tentoonstellingen onder de
aandacht te brengen.

5.
Financieel overzicht 2016 en de begroting 2017
Penningmeester Geert op het Veld geeft een toelichting over de inkomsten en uitgaven in 2016, het banksaldo
op 31 december 2016 en de begroting 2017. In 2016 is € 652,- meer ontvangen dan uitgegeven. Hiertegenover
staat dat we voor het herstel van de grafzerk van oud burgemeester De Rijk € 850,- subsidie hebben
ontvangen, terwijl de uitgaven in 2017 pas gedaan worden. Veel inkomsten werden in 2016 verkregen door de
verkoop van het boek van de St.-Jozefschool. De opbrengsten van de verkoop worden voor 50% doorgegeven
als provisie aan de school. De kosten voor inrichting van en aankopen voor het archief waren fors hoger dan
begroot. De secretariaatskosten voor het bezorgen van de mededelingenbrieven zijn lager, doordat steeds
meer digitaal verspreid wordt. Er zijn een aantal investeringen gedaan in opbergmateriaal en veel historisch
materiaal is gekocht.
De begroting 2017 is redelijk vergelijkbaar met de uitgaven in 2016. Extra kosten zijn geraamd voor onder meer
een digitale beeldbank (foto’s via de website toegankelijk), festiviteiten voor Tegelen 200 en de productie van
een boek. We begroten een verlies van € 1.225,- in 2017. Annemie Raijer vraagt of rekening is gehouden met
hogere zaalhuur door het vertrek bij D’m Bongerd. Geert geeft aan dat dit in de huurprijs bij de activiteiten
opgenomen is. De aanwezige leden stemmen in met de begroting 2017. Dit betekent dat de contributie voor
2017 gelijk blijft aan 2016.
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6.
Verslag kascommissie
Door Suzanne Genten en Liesbeth Stoffels zijn de financien gecontroleerd. Zij geven aan dat de financiele
administratei accuraat beheerd en verwerkt is. Zij stellen voor de penningmeester decharge te geven voor zijn
werkzaamheden. Met een applaus stemt de ledenvergadering hiermee in.
Liesbeth Stoffels treedt af als lid van de kascommissie. Zij heeft voor de ledenvergaderingen van 2016 en 2017
de kas gecontroleerd. Jos bedankt haar voor haar inzet. Jo Sijbers stelt zich kandidaat voor de kascommissie in
2018.
7.
Bestuursverkiezing
Twee bestuursleden treden af en zijn niet meer herkiesbaar.
o Hans Willemsen heeft in 2016 het bestuur verlaten. Hij is helaas niet aanwezig. Hans was sinds
februari 2009 bestuurslid van de Heem waar hij de laatste jaren verantwoordelijk was voor het
organiseren van lezingen. Niet altijd een makkelijke taak. Hans was voor het bestuur ook vaak de bron
als het ging over contracten sluiten, advies begroting en verzekeringen. Het bestuur bezorgt Hans een
bloemetje en bedankt hem voor zijn acht jaar inzet voor de Heem.
o Yolanda Coppers-Huys stelt zich niet meer
verkiesbaar voor het bestuur. De lange reistijd
naar haar werk vergt veel energie en inzet.
Yolanda was o.a. verantwoordelijk voor het
omzetten van teksten in correct Tegels. Ook
was zij verantwoordelijk voor het opzetten en
verspreiden van de teksten Tegels blief Tegels
waar intussen al 75 delen van zijn verspreid. Jos
bedankt Yolanda voor haar inzet de afgelopen
zes jaar in het bestuur.
Twee bestuursleden zijn herkiesbaar.
o Jos Wolbertus wordt met applaus door de
leden herkozen als bestuurslid én als voorzitter.
o Petra Geraads-Martens wordt met applaus herkozen
als bestuurslid.
Het bestuur heeft afgelopen jaar naar nieuwe bestuursleden gezocht. Twee personen stelt het bestuur aan de
ledenvergadering voor als nieuw bestuurslid.
o Gé Jonkers. Na het afscheid van Miep Reitsma in 2016 heeft het bestuur al snel Gé benaderd als
aspirant bestuurslid. Hoewel Ge nog niet zo lang lid was vond het bestuur hem erg betrokken bij het
Tegelse gebeuren.
o Frans Maas. Sinds enkele maanden maakt ook Frans als aspirant bestuurslid deel uit van het bestuur.
Frans is een kundig bestuurder met zeer veel ervaring binnen het verenigingsleven. Ook is hij een goed
analyticus die mensen goed kan inschatten. Een tweetal eigenschappen waar het bestuur graag
gebruik van wil maken.
De leden stemmen in met deze voordracht door een luid applaus.
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen. Er wordt nog gezocht naar een zevende bestuurslid, bij
voorkeur een dame.

8.
Voorlopig programma 2017
Het voorlopig programma 2017 is opgenomen in de uitnodiging van de jaarvergadering. De bestemmingen van
de excursies worden binnenkort bekend gemaakt. Over het programma zijn geen vragen.
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9.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Jos bedankt alle leden voor steun de afgelopen jaren en hoopt allen te mogen begroeten op onze foto
tentoonstellingen op de Kerkstraat. Hiervoor worden nog leden gezocht die bezoekers te woord staan.
Opgeven kan bij een van de bestuursleden of via mail: info@hktegelen.nl.
Jos sluit om 21.00 uur de vergadering.

Tegelen Quiz
Jos verzorgde na de jaarvergadering een interessante quiz met
vragen over de historie van Tegelen. In totaal waren 140 punten te
scoren. De uitslag was als volgt:
1. Herman Meijboom (85 punten)
2. Wiel Oehlen (80 punten)
3. Marcel Dings (75 punten)
4. Gé Jonkers (65 punten)
5. Theo Halferkamps (65 punten)
6. Chrit van Horck (65 punten)
De winnaars werden verblijd met een flesje wijn.
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