Concept verslag jaarvergadering
Datum: maandag 19 februari 2018, 20.00 uur
Locatie: ‘t Zaelke
Aanwezigen
• Bestuursleden:
o Jos Wolbertus (voorzitter)
o Geert op het Veld
o John Raijer
o Petra Geraads
o Frans Maas
o Gé Jonkers
Overige leden: Henk Bongaerts, Mevr. Z. Bouwman-Gitmans, Christie Bovendeerd-Holtman, Harrie
Bovendeerd, Rob Clabbers, Truus Dings, Henk Ewalds, Mevr. J. Gruiters-Janssen, Frans Hoebens, Matthieu
Janssen, Regien Janssen-Bense, Laety Jonkers, Piet Kessels, Els Kessels-Ehren, Nellie Leenen-Holtman, Pierre
Leenen, Riet Leenen, Theo Leenen, Annie van Lier-Fleuren, Thea Maas, Herman Meijboom, Dick Noten, Wiel
Oehlen, Herman Peeters, Jeu Peeters, Frank Poeth, Hein Poeth, Jeu Quicken, Miep Reitsma, Lambert Rooskens,
Anneke Roos-Testroote, Piet Roos, Vera Schouren, Marjan Ambaum, Tonny Sijbers-Hommes, Jo Sijbers, Liebeth
Stoffels, Thé Stoffels, Tiny Testroote, Michel Trepels, Mieke op het Veld, Henriëtte Vercauteren-Hamans, Harry
Vercauteren, Hans Willemsen
Afmeldingen ontvangen van: Wiel en Kitty de Bruin, Dhr. en Mevr. Van der Coelen, Yolanda en Marcel Coppers,
Mevr. K. Doesborgh-Siebgens, Jo Driessen, Lily Driessen, Dhr. en mevr. H. Fleuren-Driessen, Gerard Fokkens,
Dhr. H. Holten, Chrit en Annie van Horck, Mevr Huijs-Gommans, Will Kaal, Dhr. en mevr. H. Kerkhof-Wekking,
Hub Kuijpers, Jan Noten, Jan Ophey, Arno Raijer, Annemiek Raijer-Rutten, Bertie Reynders, Hay Testroote, Dré
van de Ven, Gonny Vercoulen-Huijs
1.
Opening
Onze voorzitter Jos Wolbertus heet de aanwezigen welkom. Met 50 leden een goede opkomst. Jos bedankt de
leden voor hun aanwezigheid, maar ook de 28 leden die zich netjes hebben afgemeld.
Het is een bijzonder jaar, waarin de Heem haar 40 jarig jubileum viert. Het is ook het jaar dat Jos 10 jaar
voorzitter is van deze mooie vereniging. Jos geeft aan dat hij blij en trots is met een geweldig team om zich
heen in het bestuur.

2.
Mededelingen
We houden voor het eerst deze jaarvergadering in ‘t Zaelke; het gebruik van de ruimte in De Haandert is ons
niet goed bevallen. In ’t Zaelke hebben we onze plek gevonden. Jos blik kort terug op 2017: het was een erg
druk jaar, waarin we het uiterste hebben gevraagd van onze leden. Door de activiteiten in het kader van
Tegelen 200 jaar bij Nederland, maar ook de overige activiteiten, hebben we ons weer goed laten zien. In het
bijzonder is de expositie erg goed bevallen, net als het grenstreffen met onze duitse buren. Jos bedankt al onze
vrijwilligers: de mede bestuursleden, de archiefgroep, de reiscommissie en de redactieleden.
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Met een minuut stilte worden de in 2017 overleden leden mevr. Mia Roggen, dhr. Toon Leenen en dhr. Jan
Hendriks herdacht.
3.
Notulen van de jaarvergadering van 14 februari 2017
De notulen worden ongewijzgd vastgesteld. Jos bedankt de secretaris voor de verslaglegging.
4.
Jaarverslag 2017 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 ledenmutaties (toename van 4 leden in 2017),
de activiteiten die georganiseerd zijn, de projecten waar de Heem zich extra voor heeft ingezet én de
werkzaamheden van de archiefgroepen. Met een aantal interessante lezingen, boeiende excursies en mooie
exposities en presentaties voor leden en niet-leden hebben we ons goed op de kaart gezet.

We hebben veel historisch materiaal
ontvangen. Daarnaast ontvingen we in
2017 van inwoners van Tegelen,
geinteresseerden buiten Tegelen,
gemeente en andere partijen maar
liefst 407 vragen voor informatie,
afbeeldingen en dergelijke. In het figuur
hiernaast is aangegeven hoe die vragen ons
bereiken. In 2016 waren dit nog 317 vragen.
Henk Ewals en Herman Meijboom hebben het bestuur aangegeven dat zij stoppen met hun werkzaamheden
voor de reiscommissie. Vele jaren hebben zij mooie, interessante en leuke activiteiten georganiseerd. Jos
bedankt hen voor hun inzet en overhandigt beiden een bloemetje. Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden
voor het reiscomité. Geinteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
Jos benoemt in het bijzonder nog de samenwerking met de basisscholen. In 2016 zijn we begonnen met de St.Jozefschool. In 2017 hebben we voor de Toermalijn lessen verzorgd. In 2018 stelden we materiaal beschikbaar
aan OBS Maasveld en zijn we met de Schalm in overleg om de herinneringssteen van de 1 e school in Steyl op
een herkenbare plek terug te brengen. Daarmee wordt op de scholen interesse gewekt voor de eigen
omgeving. Daarnaast benoemt Jos dat we door onze berichten op Facebook en de website ook de aandacht
trekken van Omroep Venlo, L1 en De Limburger.

5.
Financieel overzicht 2017 en de begroting 2018
Penningmeester Geert op het Veld geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2017, het banksaldo
op 31 december 2017 en de begroting 2018. We hadden in 2017 een negatief saldo van € 855,-, waar € 1.225,negatief begroot was. We houden voldoende middelen om niet tot een contributieverhoging te hoeven
overgaan. De begroting van 2018 is € 4.449,- negatief. Dit komt met name door een hoog bedrag dat geraamd
is voor de activiteiten in verband met het 40 jarig jubileum van de Heem.
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6.
Verslag kascommissie
Door Suzanne Genten en Jo Sijbers zijn de financien gecontroleerd. Jo geeft aan dat de financiele administratie
accuraat beheerd en verwerkt is. De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te geven voor zijn
werkzaamheden. Met een applaus stemt de ledenvergadering hiermee in.
Suzanne Genten treedt af als lid van de kascommissie. Zij heeft voor de ledenvergaderingen van 2017 en 2018
de kas gecontroleerd. Jos bedankt haar voor haar inzet. Frans Hoebens stelt zich kandidaat voor de
kascommissie in 2019.
7.
Voorlopig programma 2018
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.
8.
Jubileum Heem 40 jaar
In 2018 bestaat de Heem 40 jaar. Naast de reguliere activiteiten,
organiseert een comité, bestaande uit Herman Peeters, Hein Poeth en
Henriëtte Vercauteren, een aantal extra activiteiten voor leden en nietleden. Dit wordt in ieder geval een buffet voor de leden op de dag dat het
40 jaar geleden is dat de Heem is opgericht: dinsdag 20 november 2018.
Jos geeft aan dat de overige activiteiten nog een verrassing blijven en dat
deze binnenkort bekend worden gemaakt. Mocht iemand interesse hebben
om mee te organiseren, laat ’t horen.
Naast de activiteiten wordt ook gezocht naar een blijvende herinnering. Dit
wordt mogelijk de plaatsing van een klok op de locatie waar vroeger ook
een klok was: op de Grotestraat, kruising met de Spoorstraat. Een klok is
ondertussen in bezit (van Prorail, voormalige klok van station Den Bosch)
en moet nog worden opgeknapt.
Jos presenteert het jubileumlogo (zie voorzijde verslag). Dit jaar wordt dit
logo door de Heem gebruikt.
9.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Vier leden maken gebruik van de rondvraag:
• Theo Leenen biedt in het kader van het 40 jarig jubileum van de Heemkundige Kring een boekwerkje
‘Hertenliedjes’ van voetbalvereniging de Tegelse Herten aan. Hij wil zich binnen de gemeente actief
inzetten voor Tegelen en de Heem. Jos bedankt hem voor z’n bijdrage.
• Frank Poeth geeft aan dat hij blij is om weer lid te zijn van de Heem. Hij draagt graag een steentje bij.
• Christie Bovendeerd heeft in het verleden veel verhalen in het Tegels en vertalingen naar het
Nederlands verzameld. Dit zit nu nog opgeborgen in verhuisdozen. Zij wil voor een mogelijke
overdracht contact met de Heem. Jos verwijst naar Petra Geraads, die zich vanuit het bestuur
bezighoudt met het Tegels dialect.
• Hans Willemsen mist het agendapunt bestuursverkiezing. Jos benoemt dat dit terecht is; er zijn geen
bestuursleden aftredend en het bestuur is nog op zoek voor
invulling van een vacature binnen het bestuur.
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 230 punten te scoren. De
uitslag was als volgt:
1. Petra Geraads, 165 punten
2. Herman Meijboom, Piet Kessels en Wiel Oehlen, allen met 160
punten.
De winnaars werden verblijd met een flesje wijn.
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