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LedenNieuwsBrief maart 2022 (3) 

Uitnodiging en agenda 35e Algemene Ledenvergadering 2022 

Graag nodigen we u uit tot bijwonen van de Ledenvergadering op 23 maart 2022  in wijkgebouw  
De Linde, Lambertusstraat 7 te Etten-Leur.  
We beginnen om 14:00 uur. De inloop is mogelijk vanaf 13:30 uur. Parkeren aan de Wipakker. 
 

Voorlopige Agenda: 

1) Opening, door voorzitter Piet Paantjens 
a. Informatie te behandelen onderwerpen 
b. Vaststelling agenda 

 

2) Terugblik 2020 en 2021. Wim Buijs 
Informatie over digitale ALV 2020 en 2021  

 

3) Financiën, toegelicht door Jos Buijs 
a. Financieel verslag boekjaar 2020 en begroting 2022 – zie bijlage 
b. Verslag kascommissie -  
c. Vaststelling jaarrekening en decharge bestuur voor gevoerd financieel beleid 
d. Benoeming nieuwe kascommissie  

 

4) Bestuurszaken 
a. Taakverdeling binnen het bestuur- organigram organisatie door Wim Buijs  
b. Verdeling werkgroep verantwoordelijken over alle bestuursleden  

c. Uitbreiding bestuur, wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden vanwege aftreden kandidaat 

bestuurslid: Krijn ten Hove en bestuurslid Piet Vermunt.  

  

5) Actuele zaken 
a. Huisvesting Heemkundekring 

b. ICT / netwerk / digitale opslag etc. 

c. Relatie Heemkundekring / Streekmuseum Etten+Leur 

d. 75-jarig jubileum 

e. Heropstarten activiteiten 

 

6) Rondvraag 
7) Sluiting 

 
Wij ontvangen graag uw opmerkingen en aanvullingen op de agenda en hopen u te mogen begroeten op 
23 maart in De Linde. Uiteraard kunnen kandidaat bestuursleden zich vooraf aanmelden. 
Het Bestuur 
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Aandachtspunten Algemene ledenvergadering 23 maart 2022 
 

Omdat onze algemene ledenvergadering ook het afgelopen jaar vanwege coronamaatregelen niet 

kon doorgaan, gingen wij er van uit dat we onze geplande najaarsvergadering in december zouden 

kunnen organiseren.  

Helaas het mocht niet zo zijn. Toch fijn dat we nu elkaar 23 maart kunnen treffen. 

 

Financiën 
Via deze ledenbrief met bijlagen met verenigingszaken over 2020 willen we dat jaar afronden en u 

de begroting voor 2022 voorleggen. Vraag is: 

1. Wilt u instemmen met het voornemen van het bestuur de jaarrekening 2020 definitief te 

stellen, zie bijlage 1.  

2. De kascommissie van 2019 heeft op 15 december inzage gekregen in de financiële 

administratie 2020 en is akkoord gegaan met de jaarrekening 2020 en de achterliggende 

administratie. 

3. Kunt u instemmen met de begroting 2022, zie bijlage 2. 

4. De jaarrekening van 2021 moet nog worden vastgesteld en geaccordeerd door de nog te 

benoemen kascommissie! 

 

Aantal leden    Nieuwe leden 
31-12-2021 450    2020  33 

31-12-2020 451    2020  14 

31-12-2019 453    2019  43 

 

Samenstelling bestuur 

Bestuurslid Piet Vermunt heeft zich helemaal toegelegd op het beheer van ons HeemHuis en 

neemt niet meer deel aan onze bestuursvergaderingen. 

Kandidaat bestuurslid Krijn ten Hove, heeft zich vanwege drukke werkzaamheden zijn kandidatuur 

moeten intrekken. 

Wij zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Interesse? Meld u dan aan voor 20 maart 2022 bij 

secretaris@janutenhoute.nl. Bij onze secretaris Wim Buijs kunt u ook meer achtergrondinformatie 

krijgen over de bestuursfunctie die vacant is. 

 

75 jarig jubileum viering 

11 mei 2022;  Van 13.30 tot 18.00 uur   

Cultuurcentrum De Nobelaer, Parklaan 2, 4873 ER Etten-Leur. 

 

Organigram 

Tijdens onze algemene ledenvergadering zal onze secretaris Wim Buijs u informeren over de 

nieuw opzet van onze organisatie en vernemen graag u adviezen hierin. 

 

Heeft u vooruitlopende op onze Algemene Ledenvergadering nog vragen of opmerkingen?  

Stuur deze dan aan secretaris@janutenhoute.nl 
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Ruilactie JUMBO-boek ‘Van Etten en Leur naar Etten-Leur’ 

Afgelopen woensdag werd de eerste ruilactie georganiseerd in het Turfschip voor het ruilen van 

plaatjes voor ons cultuurhistorische boekwerk. Bij aanvang waren er meer dan tweehonderd 

mensen aanwezig om plaatjes te ruilen. De gehele middag bleef het druk en was men vol overgave 

bezig om onderling plaatjes te ruilen. Vrijwilligers van de Heemkundekring hadden de 230 plaatjes 

op volgorde geschikt en ruilden de plaatjes dan wel verkochten deze voor 10 eurocent per stuk. 

Zelfs buiten werden plaatjes geruild. Prachtig dat de inzet van onze vrijwilligers heeft geleid tot de 

bijzondere aandacht van onze cultuurhistorie en zoveel mensen weet te boeien! 

Gezien de grote belangstelling wordt er medio maart opnieuw een ruilbeurs georganiseerd maar 

dan in Etten-Leur centrum. Plaats en tijd van de ruilbeurs is nog niet bekend. 

Hieronder enkele sfeerplaatjes van de ruilbeurs in Het Turfschip.  
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Hopelijk heeft iedereen de ontbrekende plaatjes 

kunnen bemachtigen en het boek kunnen 

completeren. Zo niet dan tot snel verderop in maart. 

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief!  

Met vriendelijke groeten / Het bestuur 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder nog wat linken naar diverse nieuwsbrieven 

zoals de museumvereniging: 

Nieuwsbrief februari 2022 (email-provider.nl) 

Visit Brabant:   VisitBrabant (spotler.com) 

Erfgoed Brabant 

https://erfgoedbrabant.us7.listmanage.com/track/click?u=a51f39e5539468cd43e5f816b&id=83c0b6f6b1

&e=94230be5ce 
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