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 HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE 

 Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, Roosendaal         

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

18 OKTOBER 2021 

Aanwezig: 62 leden, Bericht van verhindering: 12 leden 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter, Joss Hopstaken 

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en vraagt aandacht voor de leden die ons dit jaar 
zijn ontvallen. Hij noemt daarbij Piet van Leeuwen, medeoprichter van onze Heemkundekring 
en jarenlang bestuurslid en Jan Somers, al jaren enthousiast lid van de klusgroep en bezorger . 
Er wordt om een minuut stilte verzocht om hen te gedenken. 
Mededelingen: 

• Verzoek om alsnog – indien nodig – een mailadres door te geven en het formulier m.b.t. 
automatische incasso in te leveren. 

• Omdat er een vacature in het bestuur is ontstaan nadat Leopold de Beer heeft aangegeven 
zijn termijn als bestuurslid niet te willen verlengen, zijn we op zoek gegaan en hebben we in 
Jan Muurmans een kandidaat gevonden. Hij loopt nu mee in onze vergaderingen als 
toehoorder en zal  in de ledenvergadering van maart 2022 worden voorgesteld als nieuw 
bestuurslid. 

• In de hal staat een Pop-Up tentoonstelling, ons ter beschikking gesteld door het 
Tongerlohuys. 

• Op 1 november is er een lezing: “Misdaad en straf in de 17e en 18e eeuw” door Dhr. Broers. 
Kaarten hiervoor zijn nog beschikbaar. 

• Er kunnen nu nog geen excursies worden georganiseerd, maar we hopen wel  in april 2022, 
als de omstandigheden in verband met corona dat toelaten. De bussen vertrekken alleen 
nog vanaf het Cultuurhuis, Bovendonk 111. 

• We nemen in overweging om activiteiten overdag te gaan organiseren en zouden graag 
weten wat de leden hiervan vinden. 

• De Rabo Clubsupport actie loopt nog. Wie dat wil kan zijn stem nog uitbrengen. 

• Onze website is vernieuwd! We zijn er erg trots op. Iedereen wordt uitgenodigd hier weer 
eens een kijkje te gaan nemen: www.heemkundekringroosendaal.nl . 

• Er is een oriënterend gesprek geweest met Heemkundekringen van Nispen en Wouw. 
    
2.  Jaarverslag activiteiten in 2020, voorgelezen door Mieke Spekman 
 
Dit jaarverslag kunt u terugvinden op de website onder de rubriek: over ons/verantwoordingen. 
 
3. Financieel verslag en jaarrekening over 2020/begroting 2021 door Koos Caniëls 
 
De penningmeester geeft uitleg bij de cijfers. Op de begroting was een tekort van € 2712,- Er is 
uiteindelijk een negatief resultaat van € 1926,13. Een oorzaak voor het negatieve resultaat is de 

http://www.heemkundekringroosendaal.nl/


 

 

bezoekadres : Heemhuis “Cultuurhuis Bovendonk” Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal 

bankrekening NL 75 RABO 0144 3244 23 t.n.v. ‘De Vrijheijt van Rosendale’- Kamer van Koophandel 40281644 

 

huurprijs in Bovendonk. Deze is aanmerkelijk hoger dan in Mariadal. Ook de inkomsten van de 
catering zijn in Bovendonk weggevallen. 
Vraag uit het publiek: Gezien het negatieve resultaat dat al enkele jaren aanhoudt: wordt door 
het bestuur overwogen om de contributie te verhogen? Daar is inderdaad al over gesproken. 
Mogelijk komen we op de volgende Algemene Ledenvergadering in maart 2022 met een 
voorstel hierover. 
De kascontrolecommissie, zijnde de heren Adrie Hellemons en Jac Broos, doet verslag van haar 
onderzoek. Resultaat: De penningmeester heeft uitstekend werk verricht en de 
kascontrolecommissie verleent décharge voor het jaar 2020. 
 
4. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2021 
 
Omdat beide huidige leden van de kascontrolecommissie voor volgend jaar niet beschikbaar 
zijn als commissielid, zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden voor deze commissie. Uit de 
aanwezigen melden zich 2 heren als kandidaat, Jan Martens en Theo Janssen. De voorzitter 
dankt hen voor deze inzet. Beiden worden gekozen tot nieuw lid van de kascontrolecommissie 
voor het boekjaar 2021. 
 
5. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend zijn: Koos Caniëls, Lenny Hamans, Joss Hopstaken en Gé Nollen.  
Met uitzondering van Koos Caniëls zijn genoemde personen herkiesbaar voor een 
bestuursperiode van 3 jaar. De heer Caniëls heeft te kennen gegeven geen nieuwe periode van 
3 jaar te willen aangaan, maar alleen penningmeester te willen blijven totdat het bestuur een 
vervanger voor de functie heeft gevonden. Het bestuur is al in gesprek met een kandidaat en 
hoopt in de Algemene Ledenvergadering van 2022 met een nieuw voorstel te komen. 
Alle 4 de voorgestelde personen worden unaniem door de leden herkozen in hun functie. 
 
6. Rondvraag 
 
Er is niemand die gebruik wil maken van de rondvraag. 
 
7. Sluiting 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering, waarna hij 
aankondigt dat Filmclub ERSA nu een film zal vertonen over de “Paterskerk”. Hij geeft het 
woord aan de heer Ruud Scheidel, voorzitter van ERSA, die een korte inleiding geeft op de film. 
Na afloop van de film wordt iedereen nog verwacht voor een drankje in de Clubzaal. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene Ledenvergadering van maart 2022, 
 
 
 

Joss Hopstaken, Margriet Bogers, 

voorzitter secretaris                                                                                                                                                                                                                               


