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Bijzondere Algemene ledenvergadering augustus 2020  

Omdat onze ledenvergadering in het eerste kwartaal van dit jaar vanwege de corona-maatregelen 
niet kon doorgaan, brengen wij via deze ledenbrief de verenigingszaken onder uw aandacht en 
vragen hiervoor uw goedkeuring.  
Daar we echter geen zicht hebben op een datum voor onze eerstvolgende ledenvergadering, 
willen wij u instemming vragen voor enkele afwijkingen op het bepaalde in het huishoudelijk 
reglement van onze vereniging. 
 

1. Wilt u er mee instemmen dat onze kandidaat bestuursleden vanaf heden worden 

aangemerkt als gekozen bestuurslid en derhalve officieel aan de slag kunnen. 

2.  

3. Wilt u instemmen met het voornemen van het bestuur om de Jaarrekening 2019 definitief 

te stellen. 

Op 25 augustus heeft de kascontrolecommissie bestaande uit Simon Donkers en Jan Hupkes de 

financiële administratie 2019 akkoord bevonden. De jaarrekening alsmede de eerder 

goedgekeurde begroting treft u als bijlage hierbij aan. 

 

Indien u redenen heeft om niet in te stemmen met bovenstaande uitzonderlijke afwijking van het 

bepaalde in ons huishoudelijk reglement, kunt u voor 10 september reageren naar de 

Kascommissie, door een mail te sturen naar Jan Hupkes, e-mail; j.g.hupkes@kpnmail.nl.  

 

- Samenstelling bestuur 
Zoals u al bekend zal zijn heeft enige tijd geleden Jan Zengerink zijn bestuursfunctie als secretaris 
beëindigd. Geruime tijd daarvoor is Petra de Mönnink gestopt met haar bestuurswerk voor 
PR&Communicatie. De functie van penningmeester is geruime tijd geleden door Jos Buijs 
waargenomen omdat Jeanine Biemans om gezondheidsredenen hiermee moest stoppen. 
 
Wij zijn erg blij dat zich inmiddels drie nieuwe kandidaat-bestuursleden hebben aangemeld en dat 
ieder al een functie binnen ons bestuur vervult. Zo is Wim Buijs onze waarnemend secretaris, is 
Anton van Dorst onze nieuwe penningmeester en is Piet Vermunt vooral bezig met het 
ondersteunen van activiteiten van onze vereniging.  Zij hebben zich hierboven al voorgesteld! 
Daarbij heeft onze voorzitter voorlopig de functie van PR&Communicatie op zich genomen.  
Is Bernhard Koevoets druk met coördinatie van activiteiten, Wim Hendrikx met ICT-beheer en  
Jos Buijs met werkgroepen-coördinatie. Met zijn zevenen is ons bestuur weer volledig op sterkte! 
Bestuursleden worden binnen onze vereniging niet in functie gekozen. Daarom stellen wij aan u de 

vraag of dat u akkoord gaat met het benoemen van Wim Buijs, Anton van Dorst en Piet Vermunt 

tot bestuurslid van onze vereniging.  

Meer informatie treft u hieronder aan!  
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In de laatste algemene ledenvergadering was verzocht een rooster van aftreden te delen met de 

leden. Dat treft u hieronder aan: 

 

Rooster van Aftreden: 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Piet Paantjens x     x   x     x     

Jos Buijs x     x     x     x   

Bernhard Koevoets x     x     x     x   

Wim Hendriks     x     x     x     

Anton van Dorst         x     x     x 

Wim Buijs         x     x     x 

Piet Vermunt         x     x     x 

 
- Goedkeuring jaarrekening 2019 
Zoals eerder al aangegeven heeft de kascontrolecommissie de Jaarrekening 2019 goedgekeurd. 
Vragen hierover kunt u  tot 7 september stellen aan onze voormalige waarnemend 
penningmeester Jos Buijs via werkgroepen@janutenhoute.nl. 

 

Wij stellen aan u voor: 

Wim Buijs, (waarnemend)-secretaris 

De vraag wie is Wim Buijs is niet zo moeilijk te beantwoorden. 
Hij is een man van 70 jaar en sinds januari 2016 genietend van 
zijn pensioen. Daarvoor 50 jaar gewerkt bij een Elektrotechnisch 
installatiebedrijf in de afdeling regeltechniek voor 
klimaatbeheersing.  
Als 15-jarig jongetje uit het dorp Moerdijk ging ik toen voor de 
eerste keer de Moerdijkbrug over om in Zwijndrecht te gaan 
werken als hulpmonteurtje. Na 18 jaar avondstudie op HBO 
niveau, waarvan een groot gedeelte schriftelijk bij PBNA, ben ik 
binnen het bedrijf uiteindelijk opgeklommen tot businessunit 

manager en maakte 25 jaar deel uit van het DMT-team. Tijdens de middelbare schooltijd van mijn 
twee jongens ben ik voorzitter geweest van de oudercontact groepen op het KSE en lid van de MR. 
Na deze periode ben ik een aantal jaren lid geweest van het bestuur van de KSE totdat het bestuur 
werd omgevormd tot de raad van toezicht.  
Van 1994 tot en met 2013 ben ik voorzitter geweest van Scouting Paulus. In deze periode heb ik 
mij ingezet voor het krijgen van een goed Scouting onderkomen dat uiteindelijk is gevonden op de 
huidige locatie aan de Kokkestraat.  
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Een tweede belangrijke mijlpaal was het oprichten van een stichting voor de drie Scouting 
verenigingen in Etten-Leur. Het belang van de stichting was om met elkaar als drie verenigingen 
meer voor elkaar te krijgen bij o.a. de gemeente en een goede onderlinge samenwerking in plaats 
van tegenwerking. Dat is meer dan goed gelukt.  

Begin dit jaar ben ik door Anton van Dorst, de andere nieuweling in het bestuur van JUH, gevraagd 
of ik wat voor de Heemkundekring voelde. Anton kende mij uit zijn werkzame leven omdat hij een 
werkvoorbereider was op mijn afdeling. Na een gesprek met Piet Paantjens, onze voorzitter, zag ik 
wel wat bestuurlijke taken die door mij vervuld konden worden.  
Door het vertrek van de secretaris, Jan Zengerink, is mij gevraagd om deze taak op mij te nemen. 
Dat dit, als Bèta man, niet mijn voorkeur had heb ik duidelijk gemaakt waardoor ik nu de 
(waarnemend)-secretaris ben geworden. 
 

 

Piet Vermunt, algemeen bestuurslid 
Piet is geboren in 1940 te Rucphen en opgegroeid op de Zeg. 
Na de lagere school en de ambacht school gaan werken als 
automonteur. Tussendoor in dienst geweest, alles bij elkaar 
zo een 15 jaar. Daarna 5 jaar in de bouw gewerkt.  Dit was 
het werkzame leven. Door een minder goede gezondheid 
kwam hij toen in de WAO. Ondanks zijn gebreken niet stil 
gaan zitten, via vrijwilligerswerk voor verenigingen (Bouw en 
Houtbond FNV, FNV, Gehandicapte-platform, Platform 

Minima, Wijkvereniging en nu ook KBO-Etten en Heemkundekring Jan uten Houte) een steentje 
bijgedragen aan het welzijn en geluk van veel mensen in West-Brabant. 
Bij de eerder genoemde organisaties diverse functies binnen het bestuur vervuld, zoals voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Naast deze functies ook als organisator, coördinator of 
medewerker bij evenementen, voorlichting en ondersteuning actief, zowel op persoonlijk als 
maatschappelijk vlak, aldus vaak met werkgeversinstanties, overheidsinstanties en 
belanghebbende overleg gevoerd, onderhandeld en/of geadviseerd. Dit was het vrijwilligers 
(verenigingsleven) tot nu toe. 
Dan nu nog een stukje van mijn eigen leven, eind jaren zestig leerde ik Betsie Monden kennen en 
1969 zijn wij met elkaar getrouwd. Dankzij haar 4 kinderen hadden we gelijk een groot gezin maar 
er kon er nog wel 1 bij. In 2019 waren wij 50 jaar getrouwd. De kinderen hadden allen hun eigen 
partner gevonden, dit bracht met zich mee dat er 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind in ons leven 
kwamen die ook aandacht opeisten. Dit jaar 2020 hopen wij beide onze 80ste verjaardag te vieren. 
Iets minder leuke dingen hebben we beleefd, iets meer dan 15 jaar geleden in de oudste kleinzoon 
verongelukt en 8 jaar geleden de oudste zoon ook overleden (beide met Pinksteren) 
Groetjes, Piet Vermunt en Betsie Monden. 

 

mailto:info@janutenhoute.nl
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetwithof.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/


  

                     

                             Heemkundekring  Jan uten Houte 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Markt 53, 4875 CC   Etten – Leur                                                               E-mail: info@janutenhoute.nl 
Tel.: 076 – 503 42 44                                                                                                                websites: www.janutenhoute.nl  

      IBAN: NL95 RABO 0115 276 637                                                                                                                      www.hetwithof.nl 
      Exporuimte/Heemhuis, Burchtplein 84, 4873 BN Etten-Leur                                  www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 

Anton van Dorst, penningmeester 

Ik ben Anton van Dorst afleverdatum maart 1951, geboren uit Ettense ouders. 

Mijn eerste 2 levensjaren heb ik doorgebracht op de Haansberg, toen verhuist 

naar een nieuwbouwwijk in Etten. Mijn scholing heb ik gehad op de Gerardus 

Majella , de ULO bij de broeders van liefde en op de UTS in Breda. Daarnaast 

in de avonden een aantal cursussen gevolgd. 

In mijn werkzame leven ben ik in verschillende functies werkzaam geweest. 

Monteur, tekenaar, constructeur, instrumentatie, verantwoordelijk voor de 

werkplaats, ontwerp en programmeur van industriële automatisering en de 

bijbehorende installaties, calculator, en nog een aantal verwante functies.  

Op mijn 54ste ben ik van werkgever veranderd en werd Wim Buijs mijn hoofd. 

Nu ben ik alweer een aantal jaren vrijgesteld van alle werkzaamheden en daar geniet ik van. 

 

Hoe kom je dan bij JanutenHoute terecht? 

Vanaf mijn 19de jaar ben ik actief binnen het Etten-Leurse. In 1970 organiseerde ik met een aantal 

bekenden, nu vrienden, een popfestival tijdens Amilto in de oude limonadefabriek van Van Haperen later in 

niet permanente hallen. Dit hebben we 10 jaar gedaan. Eerst vanuit de Tienerhoeve later hebben we 

Stichting Step gevormd. 

Vanuit deze Stichting hebben we 50 jaar van alles georganiseerd o.a. Stepraces, kerstmarkten, 

curiosamarkten, Popfestivals in de veemarkthal, Oranjemarkt, Amiltosport en nog vele andere 

evenementen. Hierbij fungeerde ik als secretaris en/of penningmeester. In 1978 ben ik benaderd om bij 

stichting carnaval de Stijloren toe te treden. 

Daar ben ik raadslid geweest, vervolgens adjudant en daarna voorzitter. Als voorzitter vond ik dat carnaval 

in Etten wel een boost kon gebruiken. Ik kwam in gesprek met Jac van Dongen van de Klomp over dit 

onderwerp en uit dit gesprek is uiteindelijk het Mami op de carnavalsmaandag ontstaan. Ik ben 12 jaar 

voorzitter geweest van Mami een aantal jaren bestuurslid en daarna penningmeester. In 2019 heb ik deze 

taak overgedragen en in 2020 heb ik mijn laatste Mami gevierd. 

 In 1984 werd ik opgenomen in het Amilto-comité. Hier werd ik verantwoordelijk voor de beurs en de 

kermis. Dit hield in de standhouders plaats toebedelen, de beursadministratie, overleg en afspraken met de 

leverancier van de hallen en vloerbedekking. Tijdens de opbouw controle op de diverse werkzaamheden.   

Ontvangen en plaats toewijzing van exposanten en kermisexploitanten. Afhandelen van klachten en 

controle op hun werkzaamheden. Later was mijn functie algemeen secretaris. 

 

Jos Buijs ken ik al vele jaren op verschillende manieren. Wij wonen bij elkaar in de buurt en komen elkaar 

wel eens tegen en maken een praatje. Bij een van deze gesprekken vroeg hij of het penningmeesterschap 

van JanutenHoute iets voor mij was. Ik heb hier heel lang over nagedacht en ik wilde eerst de club een 

beetje leren kennen. Uiteindelijk had Jos toch beet.  

Na een gesprek met de voorzitter waarin naar voren kwam dat er aanvulling in het bestuur gewenst was 

heb ik Wim Buijs benaderd met de boodschap; toen had jij een baantje voor mij, nu heb ik een baantje voor 

jou. Na zijn kennismakingsgesprek met de voorzitter had ik (hem) ook beet. 
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