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Tegelen, 6 juli 2021 

 
 
Beste lid, leden,  

 

Begin juni hebben we jullie de agenda en de stukken gestuurd voor de jaarvergadering. Deze vergadering hielden we 

schriftelijk, omdat de coronamaatregelen het niet mogelijk maakten om met grotere groepen bij elkaar te komen én het 

verplaatsen ná de zomervakantie weinig zin heeft. Dan is immers het jaar al bijna afgerond.   

 

Jullie konden tot/met 22 juni reageren. Met deze brief laten we u weten welke reacties we op de agenda en de stukken 

hebben ontvangen. Deze brief zien we dan ook direct als het verslag van de jaarvergadering. Net als bij een normale 

jaarvergadering, stellen we dit verslag vast in de volgende jaarvergadering, in februari 2022. Dit verslag bestaat uit de tekst 

die jullie begin juni hebben ontvangen en is aangevuld in grijze kaders met de vragen die we hebben ontvangen en de reactie 

die we daarop geven.  

 

 

Agendapunt 1. Opening en mededelingen  

Netty Derks-Mejan: als interim voorzitter heet ik u welkom op deze zeer bijzondere jaarvergadering in een zeer bijzondere 

periode. Helaas kan ik u niet in de ogen aankijken en moeten we deze vergadering van afstand doen. Ik had het graag anders 

gezien, maar de maatregelen en onze wens voor u en de overige leden om gezond te blijven, noodzaken tot deze wijze van 

vergaderen. We moeten ’t er maar mee doen.  

In ons mededelingenblad van 19 december jl. heeft u kunnen zien dat ik het tijdelijk voorzitterschap van Frans Maas heb 

overgenomen. We zoeken nog naar aanvulling in het bestuur, zodat we bij de jaarvergadering van februari 2022 een nieuwe 

voorzitter kunnen voorstellen.  

 

Het jaar 2020 was in alle opzichten bijzonder. We hebben elkaar vrijwel niet kunnen treffen. Drie van de vier lezingen werden 

geannuleerd, het ‘Herken je opa en oma’ ging digitaal en onze uitjes waren beperkt. We hebben ons als bestuur kunnen 

richten op een aantal andere belangrijke activiteiten, waaronder de plaatsing van de klok op de hoek Spoorstraat-

Grotestraat, het behoud van het karakter van het voormalig trappistenklooster Uhlingsheide, de fietstocht op 6 september 

2020, de herplaatsing van de grafplaat van De Rijk en de publicatie van maar liefst drie boeken. Hierover meer bij punt 3, het 

jaarverslag 2020. Ook in 2021 verwachten we weer drie boeken te mogen uitbrengen. We zitten niet stil, maar missen wel 

het directe contact met onze leden. We hopen dat dit na de zomervakantie 2021 weer enigszins normaal wordt.  
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In 2020 ontvielen ons zeven leden. Graag had ik gedurende één minuut stilte gezamenlijk onze gedachten naar hen laten 

uitgaan. De volgende leden blijven in onze herinneringen uitdrukkelijk aanwezig.  

• Mevr. Koosje Poeth-Driessen ++05-01-2020 

• Dhr. Wiel de Bruin ++15-01-2020 

• Dhr. Jo Sijbers ++18-03-2020 

• Dhr. John Leenen ++25-04-2020 

• Dhr. Dick Noten ++20-09-2020 

• Dhr. Frans Groot Bruinderink ++25-11-2020 

• Dhr. Jan Opheij ++22-12-2020 

We hebben de nabestaanden van bovenstaande overledenen veel sterkte gewenst met het verwerken van dit verlies. 

 

Qua ledengroei en financiën gaat het onze vereniging voor de wind. We mochten in 2020 in totaal 26 nieuwe leden 

verwelkomen. Op de bank zien we ons vermogen ook toenemen. Hier komen we bij agendapunt 4, financiële stukken, op 

terug. Dit geld gebruiken we graag de komende jaren voor overige activiteiten die ons doel ondersteunen: de kennis van en 

de belangstelling voor het eigen heem (Tegelen en Steyl) te bevorderen en streven naar het behoud, herstel en bescherming 

van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan ons heem.  

 

We blijven op zoek naar mensen die ook hun steentje willen bijdragen aan dit doel. Bijvoorbeeld door ons archief te 

verbeteren en binnenkomende stukken goed op te slaan, artikelen te schrijven, digitale foto’s te ordenen of een van onze 

projecten mee te helpen trekken. Alle hulp is welkom.  

 

Agendapunt 2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering van 11 februari 2020 

De concept notulen van de jaarvergadering van 11 februari 2020 vond u in bijlage 1.  

Over het verslag van de jaarvergadering 2020 zijn geen vragen gesteld. Daarmee is het verslag vastgesteld.  

 

 

Agendapunt 3. Jaarverslag 2020  

Ook het concept jaarverslag 2020 van onze secretaris was als bijlage opgenomen.  

Over het jaarverslag 2020 zijn geen vragen gesteld. Daarmee is het jaarverslag vastgesteld.  

 

 

Agendapunt 4. Financieel overzicht 2020 en de begroting 2021 

Het jaar 2020 is financieel gezien een bijzonder goed jaar geweest. We hadden in de begroting, zoals die door u is vastgesteld 

op 11 februari 2020, rekening gehouden met € 906,- meer inkomsten dan uitgaven. In de praktijk was het positieve saldo in 

2020 een bedrag van € 7.090,-. Dit komt enerzijds door de lagere uitgaven van activiteiten, maar vooral door de grote 

hoeveelheid boeken die we hebben verkocht.  

 

In de concept begroting voor 2021 gaan we uit van een onttrekking van € 3.550,- uit onze opgebouwde reserves. We 

verwachten dit jaar dus meer uitgaven te moeten doen, dan inkomsten te krijgen. M.a.w.: een deel van het gespaarde geld 

van de afgelopen jaren krijgt een nuttige invulling. De kosten verwachten we vooral te maken voor nieuwe publicaties. Zo 

werd eerder in 2021 een nieuwe oplage gedrukt van het boek ‘Kerken, kloosters en kastelen’ en hebben we recent het boek 

‘Passiespel en tijdgeest’ uitgebracht. In 2021 verwachten we verder nog één, maar mogelijk zelfs nog twee nieuwe 

publicaties. Ook worden grotere uitgaven gedaan aan projecten, zoals de plaatsing van de herdenkingssteen van de 1e school 

in Steyl (Tuinstraat-Parkstraat), het plaatsen van een namenlijst bij het oorlogsmonument en de plaatsing van het kunstwerk 

van De Globe op de hoek Stationsstraat-Kruisstraat.  

 

Door het opgebouwde vermogen kunnen we de contributie op het lage bedrag (sinds 1-1-2014) van € 27,- per persoon en € 

42,- per stel behouden.  
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Over de concept jaarrekening 2020 en de concept begroting 2021 zijn geen vragen gesteld. Daarmee zijn beide documenten 

vastgesteld.  

 

 

Agendapunt 5. Verslag kascommissie  

Door Herman Peeters en Jan Janssen is een kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geen bijzonderheden gevonden en stellen aan 

de ledenvergadering voor om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. Hun verklaring was 

opgenomen in bijlage.  

Over de kascontrole zijn geen vragen gesteld. Daarmee is de penningmeester en het bestuur decharge verleend.  

 

Herman is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet in de kascontrolecommissie de afgelopen twee jaren. Matthieu Janssen 

heeft zich kandidaat gesteld om Herman op te volgen.  

Voor de kascontrolecommissie hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Dit betekent dat Herman wordt opgevolgd door 

Matthieu Janssen in de kascontrolecommissie. Jan Janssen blijft het tweede lid.  

 

 

Agendapunt 6. Bestuurswijziging 

Er zijn geen bestuursleden reglementair aftredend. Wel nemen we in het bestuur afscheid van Geert op het Veld. In maart 

vernamen we het vreselijke nieuws dat Geert een ernstige vorm van kanker heeft. Dit heeft ons enorm geraakt en heeft veel 

impact op het bestuur. In goed overleg met Geert en Mieke is bekeken welke taken Geert kan blijven doen. De behandeling is 

echter zwaar. Met deze reden heeft Geert aangegeven een stap terug te doen en te stoppen als bestuurslid. Geert blijft de 

ledenadministratie verzorgen evenals enkele andere werkzaamheden voor de vereniging. Het bestuur heeft Geert, namens 

alle leden, enorm bedankt voor zijn gigantische inzet, hem veel sterkte gewenst in de komende periode en een passende 

attentie overhandigd. Het penningmeesterschap is ondertussen overgenomen door bestuurslid Gé Jonkers. 

 

Diverse leden hebben Geert en Mieke veel sterkte gewenst. Het bestuur heeft dit, gelijktijdig met het overhandigen van een 

mooie bos bloemen, aan hen overgebracht.  

 

Sinds juni neemt Mark Rudolph als aspirant bestuurslid deel in het bestuur. In het mededelingenblad van afgelopen week 

heeft hij zich voorgesteld. We hopen hem, tezamen met een nieuwe voorzitter, in de ledenvergadering van februari 2022 te 

kunnen voorstellen als nieuwe bestuursleden.  

 

 

Agendapunt 7. Voorlopig programma 2021 

In de ledenvergadering stellen we ook altijd het voorlopig programma 2021 vast. Een deel van de geplande activiteiten in 

2021 heeft al geen doorgang kunnen vinden door de coronamaatregelen. Voorlopig houden we ons aan het volgende 

programma:  

• 15 april 2021 - lezing geannuleerd  

• mei 2021 - Herken je opa en oma – digitaal: foto's uit Tegelen en Steyl, waarvan we niet weten wie erop staan en/of 

waar ze genomen zijn.   

• 30 mei 2021 - overhandiging 1e exemplaar van boek ‘Passiespel en tijdgeest’ 

• 5 september 2021 - deelname van de Heem aan de Steylerdag 

• 12 september 2021 – middaguitje met schieten en barbecue bij de schutterij  

• 14 september 2021 - lezing geannuleerd 

• 7 oktober 2021 - lezing in 't Zaelke 

• 9 november 2021 - lezing in 't Zaelke 

• 14 december 2021 - jaarafsluiting 
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Agendapunt 8. Rondvraag en afsluiting 

Hub. Reumkens, Jos Wolbertus, Harrie Noten, Theo Huys, Els en Lambert Rooskens, Harry en Henriette Vercauteren en Henk 

Bongaerts bedankten ons voor de stukken en de inzet afgelopen jaar. Jos: “Het is niet makkelijk een vereniging, waarvan de 

leden om redenen bekend, zich elkaar niet mogen ontmoeten, toch bij elkaar te houden en financieel overeind te houden. Ik 

wil daarom het bestuur prijzen met de inspanningen die zij in dit moeilijke jaar heeft gedaan. Complimenten. De Heem is en 

blijft een gezonde vereniging dankzij jullie.” 

 

Hub. Reumkens heeft eerder het bestuur meegegeven om de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te 

verwerven. Hierop is destijds gereageerd dat hiervoor onder meer een beleidsplan moet worden opgesteld en onze statuten 

moeten worden aangepast. Deze inspanning weegt niet op tegen de voordelen die we verwachten. Ook in combinatie met 

andere bestuursprioriteiten, hebben we besloten dit niet in gang zetten. Hub. vraagt een heroverweging, omdat de 

voordelen mogelijk groter zijn dan het bestuur verwacht. Het gaat dan bijvoorbeeld over (periodieke) schenkingen en 

erfenissen. Voor vrijwilligers van de Heem kunnen bij een ANBI-status diverse kosten als gift worden afgetrokken. Het 

bestuur vraagt overige leden van de Heem om te reageren als zij ook van mening zijn dat de aanvraag van een ANBI-status in 

gang moet worden gezet.  

 

Henk Bongaerts vraagt of er een mogelijkheid is om binnenkort een lezing in combinatie met een film over het werk van Jac. 

Bongaerts te verzorgen. Netty heeft Henk inmiddels laten weten dat we graag in de 1e helft van 2022 een lezing inplannen. 

 

Het bovenstaande zou bij een vergadering op een locatie allemaal wat gemakkelijker besproken kunnen worden. We hopen 

toch dat we u met deze schriftelijke jaarvergadering hebben kunnen meenemen in het wel en wee van onze vereniging.  

 

Wij wensen u behoud van gezondheid en hopen elkaar spoedig weer te mogen ontmoeten. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Bestuur Heemkundige Kring Tegelen 

• Netty Derks-Mejan (waarnemend voorzitter) 

• Frans Maas 

• John Raijer 

• Petra Geraads  

• Gé Jonkers 

• Mark Rudolph (aspirant bestuurslid) 
 


