Verslag extra ledenvergadering HKK De Vonder Asten Someren
van 22 augustus 2022
Locatie
Tijd
Aanwezig
Afgemeld mk
1.

: Museum Klok & Peel Asten
: 19.30 uur
: 41 leden incl. bestuur
: 3 leden

Opening en welkom

Aangezien het huidige bestuur nog voorzitterloos is, werd de vergadering voorgezeten door
secretaris Sandu Niessen. Hij heette iedereen welkom en toonde zich verheugd over een zo’n
grote opkomst.
2.

Bestuursverkiezing

Als belangrijkste punt stond op de agenda de verkiezing en het versterken van het bestuur
door Gerard van de Moosdijk die zich na de Maastricht excursie spontaan aanmeldde. De
oproep aan de leden om nog meer kandidaten aan te melden heeft geen resultaat opgeleverd. Gerard heeft zich daarna uitgebreid voorgesteld en met name zijn bestuursactiviteiten in zijn afgelopen leven. Ook het feit dat zijn vader uit Someren komt was voor hem reden
om wat meer Somers bloed in het bestuur te krijgen. Door applaus vanuit de zaal werd Gerard met instemming gekozen.
3.

Voortgang Jubileumboek

In verband met het 50 jarig bestaan van de heemkundekring wordt er een jubileumboek samengesteld dat op 30 oktober a.s. wordt gepresenteerd waarna het gratis beschikbaar
wordt gesteld aan de leden. Theo Knoops, de projectleider rondom het jubileumboek, heeft
de vergadering aan de hand van de website laten zien hoe de stand van zaken is. De verhalen en foto’s zijn compleet, de titel is bekend, de drukker is gekozen en al met al liggen we op
schema.
Naast deze uitleg heeft Theo ook laten zien hoe de statuten en het reglement eenvoudig te
vinden zijn op de website. Dit naar aanleiding van een schriftelijke vraag van een van de
leden.
4.

Rondvraag

Johan Smits:
In oktober verschijnt het eerste nieuwe parochieblad van de Franciscusparochie. Hij verzoekt de leden eventuele bijzondere verhalen in te sturen over de kerkgebouwen of andere parochiële wetenswaardigheden.
Jan Looymans:
Hij uit zijn bezorgdheden over het feit dat er op dinsdagochtenden, wanneer het Heemhuis geopend is, geen of nauwelijks bestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur zal dit op
hun agenda zetten.
Pieter van Hoek:
Er liggen regelmatig rekeningen bij de post in het Heemhuis. Het is onduidelijk waar die
naartoe moeten. Daarop wordt Ryan van Laarhoven als penningmeester aan iedereen
voorgesteld. Hij zal zorg dragen voor de betalingen.
Hennie Hoeben:
Hij stelt voor dat het bestuur zich in de komende tijdschriften aan de leden voorstelt met
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een foto en een kort CV-achtig verhaal. Verder zou hij het op prijsstellen dat we op een
goed moment afscheid nemen van het oude bestuur. Beide punten worden meegenomen in de bestuursvergadering.
Jan Heyligers:
Hij toont zich verheugd met de keuze van Gerard van de Moosdijk en wenst hem proficiat!
Joop Martens
26.08.2022
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