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Definitief verslag jaarvergadering 2022 

Datum: dinsdag 15 februari 2022, 19.00 uur 

Locatie: Harmoniezaal 
 
Aanwezigen 
Bestuursleden: 

o Netty Derks-Mejan 
o John Raijer 
o Petra Geraads  

 
Overige leden: Marjan Ambaum, Jeanne Beurskens, Hans Bos, Zus Bouwman-Gitmans, André Breuer, Bart 
Breuer, Christa Canoy-Cox, Jo Coopmans, Kitty de Bruin-Flos, Toos Driessen-Ewals, Jac Ewals, Bart Faassen, Leo 
Geraads, Frank Giesen, Marie-Louise Giesen-Driessen, Jacques Hendriks, Yvonne Hendriks-Houba, Theo Huijs, 
Jan Janssen, Gé Jonkers, Piet Kessels, Els Kessels-Ehren, Jan Konings, Cas Kuntzelaers, Pierre Leenen, Riet 
Leenen-Gitmans, Sjraar Linssen, Dré 
Loosberg, Frans Maas, Thea Maas, 
Herman Meijboom, Jan Noten, Geert 
op het Veld, Mieke op het Veld, 
Herman Peeters, Math Polmans, Arno 
Raijer, Annemie Raijer-Rutten, Miep 
Reitsma-Claessen, Lambert Rooskens, 
Mark Rudolph, Mariet Siebgens, 
Liesbeth Stoffels-Gomolka, Hay 
Testroote, Tiny Testroote-Vaesen, 
Michel Trepels, Sef van den Ham, 
Gerrie van den Ham, Herm van der 
Coelen, Leny van der Coelen, Henk van 
Dijck, Ad van Hameren, Harry 
Vercauteren, Henriëtte Vercauteren-
Hamans, George Vossen, Frank 
Wijnands, Hans Willemsen, Francien 
Willemsen, Sjraar Wilms en Jos 
Wolbertus 
Niet-leden: Jan Kusters en Marianne 
van Dijk 
 
 
 

1. Opening  
Onze tijdelijk voorzitter Netty Derks-Mejan heet de aanwezigen welkom. Met 63 leden een erg goede opkomst. 
Netty bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Ze vindt het plezierig dat we weer allen bij elkaar kunnen 
zitten. Vorig jaar werd de ledenvergadering schriftelijk gehouden.  
 
 

2. Mededelingen 
Netty vraagt een minuut stilte voor de overleden leden. Afgelopen jaar overleed ons lid mevr. Tonny Sijbers-
Hommes (++ 7-2-2021). Recent overleed Dhr. Thé Stoffels (++18-1-2022) en mevr. Leonie Fleuren-Driessen 
(++10-2-2022).  
 

Het jaar 2021 was ook voor ons bestuur een heftig en bewogen jaar. In maart vernamen wij het vreselijke 

nieuws dat Geert een ernstige vorm van kanker heeft. Dit sloeg in als een bom. Met deze reden heeft Geert 

aangegeven een stap terug te doen en te stoppen als bestuurslid. Waar mogelijk blijft Geert zich nog inzetten 

voor onze vereniging. Daar is het bestuur hem heel dankbaar voor. Netty bedankt Geert voor zijn gigantische 

inzet en wenst hem, Mieke en kinderen veel sterkte en alle goeds. Geert en Mieke ontvangen een bos bloemen 

en een keramische schaal van Niek  Hoogland.  
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Medebestuurslid Gé Jonkers gaf al vroeg in het jaar te kennen dat hij een time-out wilde. Na het bericht van 

Geert heeft Gé het penningmeesterschap overgenomen. Dit bleek toch niet de juiste beslissing, waarna Gé in 

september aangaf te willen stoppen als bestuurslid. Netty bedankt ook Gé voor alles wat hij voor de Heem 

heeft betekend en overhandigt hem ook een bos bloemen en keramische schaal.  

 

Frans Maas was het derde bestuurslid waar we binnen een jaar afscheid van moesten nemen. Frans gaf in 

november te kennen dat hij z’n bestuursfunctie niet meer kon combineren met zijn gezondheid. Net als Gé en 

Geert geeft ook Frans aan dat hij zich wil blijven inzetten voor de vereniging. Hiervoor bedankt Netty hem ook 

en overhandigt ook Frans een mooie schaal en bos bloemen.  

 

De aanwezige leden bedanken Geert, Gé en Frans met een hartelijk applaus.  

 

 

3. Notulen schriftelijke jaarvergadering 2021 
Door de coronamaatregelen moesten we onze ledenvergadering in 2021 schriftelijk houden. De notulen van 
deze vergadering hebben alle leden ontvangen. De notulen worden ongewijzgd vastgesteld. Netty bedankt de 
secretaris voor de verslaglegging.  
 
Bij de schriftelijke ledenvergadering heeft ons lid Hub. Reumkens voorgesteld om de ANBI-status aan te vragen. 
Het bestuur heeft toen aangegeven door andere bestuursprioriteiten en een beperkte omvang van het bestuur 
dit niet in gang te zetten. Enkele leden reageren dat het wenselijk is om de toegevoegde waarde verder te 
onderzoeken. Het bestuur zegt toe dit te onderzoeken en komt volgende ledenvergadering met een voorstel en 
de voor- en nadelen van de ANBI status.  
 
 

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris  
Het jaarverslag 2021 is bij de stukken 
meegestuurd. John geeft aan dat het 
jaarverslag nog wordt aangevuld met het 
boek ‘Passiespel en tijdgeest’, waarvan op 
30 mei 2021 het eerste exemplaar werd 
aangeboden doro Willem Kurstjens en 
Carel van Nisselroy aan voorzitter Jos 
Teeuwen en regisseur Cees Rullens van de 
Passiespelen.  
 
John toont met een presentatie de 
hoofdpunten van het jaar 2021. Hij staat 
stil bij de groeiende ledenaantallen (+7 in 
2021), de beperkte bijeenkomsten en 
lezingen die we in 2021 konden 
organiseren, de rondleidingen door Abdij 
Ulingsheide, de drie nieuwe boeken die we 
in 2021 hebben uitgebracht en enkele bijzondere projecten: de inzegening van de grafsteen van oud-
burgemeester De Rijk, het kunstwerk van De Globe aan appartementencomplex Krekelsberghof, de 
voorbereiding van de namenlijst van het oorlogsmonument en de plaatsing van de buste van Egidius Janssen 
op de hoek Betouwstraat-Spoorstraat. Daarnaast stond John stil bij de mooie werkzaamheden van de 
archiefwerkgroepen, de genealogiewerkgroep en de in oprichting zijnde archeologiewerkgroep.  
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5. Toelichting erfgoednet Limburg 
Sinds november 2021 is een deel van het archief 
van de Heem te vinden via de website van het 
Erfgoednet Limburg: 
https://limburgserfgoednet.nl/. John geeft een 
korte toelichting van de pagina. We hebben nu 
een eerste stap gezet. Er volgen er nog vele. 
Objecten worden gefotografeerd, voorzijden van 
boeken worden gescand en foto’s worden 
verbeterd en beschreven. Dit is nog gigantisch 
veel werk. Een klein team van vrijwilligers is al 
gevormd. Wil jij ook meehelpen vanuit huis 
achter je PC? Laat ’t dan even weten. 
 
 

6. Bestuursverkiezing 
Zoals in de mededelingen benoemd zijn 
tussentijds afgetreden Frans Maas, Gé Jonkers en 
Geert op het Veld. Het bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden voor: Mark Rudolph en Frank Wijnands. Zij 
introduceren zich kort. Reglementair aftredend zijn Netty Derks-Mejan en John Raijer. Ze stellen zich beide 
herkiesbaar. Mark en Frank worden met applaus gekozen als bestuurslid en Netty en John herkozen. 
 
Het bestuur bestaat hiermee uit de volgende leden:  

• Netty Derks-Mejan – tijdelijk voorzitter 

• Frank Wijnands – penningmeester 

• John Raijer – secretaris 

• Mark Rudolph 

• Petra Geraads-Martens 
Frank Giesen neemt sinds februari 2022 deel aan het bestuur als aspirant bestuurslid. Als het van beide kanten 
klikt, kan Frank in de volgende ledenvergadering worden voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook Frank Giesen 
stelt zich kort voor aan de aanwezigen.  
 
Frans Maas richt een dankwoordje aan de bestuursleden voor hun geweldige inzet afgelopen jaar. Hij krijgt 
bijval van de overige leden met een applaus.  
 
Netty bedankt alle bestuursleden voor hun teaminzet en onderstreept haar woorden door de bestuursleden 
een bloemetje aan te bieden voor de extra inzet die afgelopen jaar van hen is gevraagd.  
 
 

7. Financieel overzicht 2021 
Kersvers penningmeester Frank Wijnands geeft een toelichting op de cijfers uit 2021. We hadden voor 2021 
meer dan € 3.500,- negatief begroot, maar we hebben uiteindelijk 5.252,- meer geld binnen gekregen dan 
uitgegeven. Met name de boekverkoop heeft ons in 2021 veel extra opgeleverd.  
 
 

8. Kascontrole 
Door Jan Janssen en Matthieu Janssen zijn de financien gecontroleerd. De controle heeft op 20 januari 2022 
plaatsgevonden. Mathieu geeft een toelichting. De boeken zagen er prima uit en waren keurig verzorgd. Cijfers 
zijn vergeleken en de balans en resultaat waren in overeenstemming. Hij spreekt z’n waardering uit voor de 
drie penningmeesters in 2021 en Frank Wijnands in het bijzonder om alle stukken netjes samengebracht te 
hebben. Hij doet namens de kascontrolecommissie een voorstel aan de vergadering om de jaarstukken goed te 
keuren en het bestuur en penningmeester decharge te geven. Met een applaus stemt de ledenvergadering in. 
 
Jan Janssen treedt af als lid van de kascommissie. Hij heeft voor de ledenvergaderingen van 2021 en 2022 de 
kas gecontroleerd. Netty bedankt Jan voor zijn inzet. Laety Jonkers en Lambert Rooskens stellen zich kandidaat 
voor de kascommissie. Laety en Matthieu controleren de kas dan in 2023; Lambert is reserve en neemt in 2023 
zitting zodra Matthieu aftreedt.  

https://limburgserfgoednet.nl/
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9. Begroting 2022 
Frank Wijnands geeft een toelichting op de begroting 2022. Per saldo verwachten we een negatief resultaat 
van € 7.030,-. Dit komt met name door een aantal projecten waar we investeren in het Tegels erfgoed 
(Gedenksteen school Parkstraat Steyl en namenlijst Oorlogsmonument) én de inrichting en huisvesting in het 
nieuwe thuishonk van de Heem: het KOSO-pand. Met het KOSO-pand willen we ons van de beste kant laten 
zien en een mooi inlooppunt maken voor alles wat met de Tegelse cultuurhistorie te maken heeft.  
 
De contrbutienota wordt via email verstuurd. Leden zonder email ontvangen ‘m per post. De leden stemmen in 
met de begroting 2022.  
 
 

10. Voorlopig programma 2022 
Het voorlopig programma van 2022 wordt getoond en ziet er als volgt uit:  

• Zondag 6 maart – koffie en gebak bij RACH 

• Donderdag 17 maart eerste lezing – Henk Bongaerts over ‘Mijn leven in vieze klei’ Schutterijmuseum 

• Dinsdag 26 april tweede lezing – Leny Crins – de hel van Brüx in Harmoniezaal 

• Donderdag 12 mei - Herken je opa en oma in Harmoniezaal 

• Zaterdag 2 juli – dagreis excursie Oudenbosch 

• Zaterdag 10 september – najaarsactiviteit 

• Donderdag 20 oktober - Lezing Jan Titulaer – ‘het leven op de Maas’ in Harmoniezaal 

• Dinsdag 15 november - Vierde lezing in Harmoniezaal 

• Dinsdag 13 december - Jaarafsluiting in Harmoniezaal 
 
Herman Meijboom verzoekt een andere locatie voor de excursie naar Oudenbosch, omdat we hier in 2013 ook 
al zijn geweest. Bij navraag in de zaal blijkt dat slechts 2 personen aan deze excursie in 2013 hebben 
deelgenomen. Netty zegt toe dat we hier als bestuur naar gaan kijken.  
 
 

11. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Lambert Rooskens bedankt Netty voor rol in bestuur. Netty 
bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit daarmee de vergadering.  
 
 
Tegelen Quiz 
Na de jaarvergadering verzorgde Jos Wolbertus weer een mooie 
quiz met vragen over de historie van Tegelen. In totaal waren 
120 punten te scoren. Met 80 punten waren Henriëtte 
Vercauteren-Hamans en Sjraar Linssen de winnaars van de quiz. 
Zij werden verblijd met een flesje wijn. 
 
Voor de derde prijs waren drie 
personen met 75 punten: Frans 
Maas, Bart Faassen en Math 
Polmans. Na loting bleek Frans aan 
het langste eind te trekken en 
kreeg ook een flesje wijn.  
 


