Notulen jaarvergadering heemkundekring ”Op ’t Goede Spoor” d.d. 14 februari 2017.
Aanvang 20.00 uur in ’t Schooltje.
Aanwezig inclusief het bestuur 64 leden.
Opening: Leon opent de vergadering met een welkom voor allen. Op vergaderingen met de
omliggende heemkundekringen wordt vaak gezegd dat de jaarvergadering zo slecht bezocht worden.
Wij, zegt Leon, zijn er altijd heel trots op om te vertellen dat dit bij ons niet het geval is. Of dat nu
komt door het gratis worstenbroodje met koffie /thee dat er dan aangeboden wordt en een gratis
consumptiebon?
Vaststelling verslag jaarvergadering 2016.
Het verslag van de jaarvergadering wordt zonder op/aanmerkingen goedgekeurd.
Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag is op schrift gesteld en komt daarna aan de orde d.m.v. een Power Pointpresentatie
die wederom door onze voorzitter op een mooie manier met foto’s in elkaar gezet is.
Eerst kwamen de verschillende ledenavonden met lezingen aan bod en de twee excursies: de
dagexcursie naar Amersfoort en de kleine excursie naar Teteringen.
Daarna enkele werkgroepen: Het heemkundekoor dat weer verschillende optredens verzorgde in de
regio .
De redactie werkgroep die drie periodieken heeft uitgegeven waaronder het themaperiodiek: Boeren
in Waspik, waarvan er wel 40 exemplaren extra verkocht zijn.
De opening van het Kronkelpad in juli , waarvan ons lid Bert Groenenboom de naam bedacht heeft.
Vervolgens de tentoonstelling over de Halve Zolenlijn in het Huis van Waalwijk eind augustus/begin
september, waarvan de invulling van het Waspikse deel, geheel verzorgd werd door Hellen Zijlmans
en Diny en Cees Kamp.
Het boek “Thuis in Waspik” kwam nog in de schijnwerper te staan. Het boek werd door het bestuur
aangemeld voor de Knippenbergprijs. Het resultaat was dat het project tot een van de drie
genomineerden werd gekozen. Op zaterdag 12 november werd de prijs uitgereikt. “Thuis in Waspik”
had niet de eerste prijs, maar kreeg samen met de derde genomineerde een oorkonde en een
cheque van € 500. Een ware kroon op hun werk.
Ook ruim aandacht voor het 30-jarig bestaan van onze heemkundekring dat op 18 november op een
gezellige manier gevierd werd. Met 132 leden werd er in ’t Schooltje genoten van een koffietafel,
daarna werd muziek afgewisseld met gezellig “buurten”.
Tot slot werden foto’s van voorwerpen getoond die het afgelopen jaar door schenking in het bezit
zijn gekomen van onze heemkundekring met een oproep ons heemhuis eens te bezoeken.
De presentatie werd door alle aanwezigen met een welverdiend applaus gewaardeerd.
Financiële overzicht 2016 en verslag door de kascontrolecommissie en vaststelling van de
jaarrekening.
Zowel het financiële overzicht als het verslag van de jaarrekening worden akkoord bevonden.
Vervolgens worden de inkomsten en uitgaven getoond in relatie met de begroting. Door de
penningmeesteres Coby van Pelt worden er enkele posten uitgelicht die toelichting behoeven. Ook
de financiële situatie per 31 december 2016 wordt getoond. Het vermogen van onze
heemkundekring op 31 december 2016 bedraagt € 19.879,43.
Leon komt nog even terug op het financiële overzicht 2016, op de cheque van € 500 ontvangen voor
de nominatie van de Knippenbergprijs. (Staat bij diverse baten Knippenbergprijs ontvangsten 2016)
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In het bestuur is het idee ontstaan om aan alle werkgroepen te vragen eens creatief na te denken,
over een goed idee voor de besteding van de € 500. Het bestuur is in afwachting en de cheque ligt
klaar voor de uitvoering van een idee.
Verslag kascontrolecommissie, door Gerda Quist en Maja van Helvert. De boekhouding zag er keurig
uit volgens de kascontrolecommissie, alles was tot op de cent terug te vinden. De vereniging moet
zo’n penningmeesteres in ere houden. Daarna klonk een welverdiend applaus voor Coby.
Vaststellen van de begroting 2017.
Er is een begroting van inkomsten en uitgaven in 2017 te zien, die vergeleken wordt met 2016. De
begroting kent een positief saldo van € 47,- . We proberen de begroting weer sluitend te krijgen
volgens Coby.
Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
Gerda Quist is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet. Mevrouw de Bruin stelt zich kandidaat
voor de kascommissie in 2018 en is benoemd.
Bestuursverkiezing.
Conform het rooster van aftreden is Leon Baaten aftredend en herkiesbaar. Leon wordt per
acclamatie herkozen. Door het terugtreden van Wim Sars in maart 2015 was er een vacature.
Hiervoor werd door het bestuur Theo van den Burg benaderd. Theo heeft al een aantal
vergaderingen bijgewoond en stelt zich nu kandidaat. Theo van den Burg wordt per acclamatie
gekozen en welkom geheten in het bestuur. We wensen hem succes toe.
Per 16 januari dit jaar heeft Jan Buster, om gezondheidsredenen, te kennen gegeven dat hij per
direct wil stoppen met zijn bestuursfunctie. Hierdoor is er dus weer een vacature in het bestuur
ontstaan. Jan blijft nog wel actief als lid van de werkgroep archeologie.
Jan wordt door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet, hij was sinds 2004 bestuurslid. Hij
krijgt hiervoor een cadeaubon aangeboden.
Rondvraag.
Kees Bink vraagt of de heemkundekring iets kan doen aan de verloedering van de wiel bij Scharloo bij
het viaduct. De wiel is van een particulier te weten Ton vd Vleuten. Wim Wagemakers laat weten dat
hij door Ton vd Vleuten hiervoor al is benaderd. Het schoonmaken wordt goed aangepakt en er
wordt aan gewerkt. Wim houd ons hiervan op de hoogte.
Mededelingen vanuit het bestuur.
 We hebben bericht ontvangen van de gemeente dat het spoorhek, gerestaureerd in 2012,
op de lijst van beschermd erfgoed van de gemeente komt te staan.
 In het laatste weekend van augustus, tijdens de Waspikse kermis, is er een kleine
fototentoonstelling gepland over de Waspikse kermis. De locatie is nog onbekend. Er komt
een oproep in de krant e/o Dorpskrant voor oude kermisfoto’s.
 Onze heemkundekring denkt nog na of we deelnemen aan de komende Open
Monumentendag in september. Het plan is samen met de heemkundekring van SprangCapelle en Waalwijk iets te doen. Het thema is: Boeren, Burgers en Buitenlui.
 Er komt een informatiebord bij het Kronkelpad te staan. De naam Kronkelpad is bedacht
door ons heemkundelid Bert Groenenboom. De info wordt door enkele van onze leden
aangeleverd.
 De grote excursie is dit jaar op zaterdag 17 juni en gaat naar Leiden.
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In 2018 is er een archeologie tentoonstelling gepland in Het Huis van Waalwijk. Hans Appels
en Anton Broxks, lid van de werkgroep archeologie, vertegenwoordigen onze
heemkundekring in de voorbereidingen hiervoor.
Onze heemkundekring is benaderd door de Boerderijenstichting of wij voor gidsen kunnen
zorgen bij een bezoek van de stichting aan boerderijen in Raamsdonk en Waspik. Hellen
Zijlmans en Diny Kamp willen zich als gids hiervoor beschikbaar stellen.
Jan Buster deelt namens de werkgroep archeologie mee dat Jac Jansen en hij een hele
bijzondere vondst hebben gehad nabij de Vest. Het is waarschijnlijk de spiegel van een
godslamp. De vondst is gemeld en voor nader onderzoek aan verschillende instanties
voorgelegd. Nu gaat men de vondst melden bij het Oudheidkundig Museum in Leiden.

Pauze.
Na de pauze komt ons erelid Han Verschure met een korte lezing over : De eerste democratische
verkiezingen in Waspik. Dat is 5 maart 2017 precies 222 jaar geleden.
Bij die eerste stap op weg naar een democratisch Nederland liep het nogal eens anders dan de
bedoeling was. Zoveel anders zelfs, dat die gedenkwaardige gebeurtenissen tenslotte uitmondden in
een regelrechte dorpsopstand, ook in Waspik.
Han Verschure heeft de gang van zaken rond die eerste Waspikse democratische verkiezingen uit de
doeken gedaan . Het was een Waspiks, bijna ongelooflijk verhaal met een waarheidsgehalte van 100
% en op een meesterlijke manier verteld.
Leon bedankt Han voor zijn prachtige verhaal en Han krijgt een cadeaubon aangeboden. Verder
wordt vermeld dat Han op woensdag 22 februari a.s. een lezing geeft over de Bende van de Witte
Veer in de bibliotheek in Dongen.
Leon deelt mee dat de volgende ledenbijeenkomst van 16 maart 2017, wordt verzorgd door Ad
Rooms met de lezing “Het gezin XXL”. In het volgend periodiek wordt hierop ingehaakt.
Daarna sluit Leon de vergadering en bedankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid en wenst
iedereen wel thuis.
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