Algemene
ledenvergadering
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Algemene ledenvergadering 17 november 2016
in Marishuis in Heumen

1. Opening en Mededelingen
Leo Ewals, voorzitter, heet de aanwezigen1 welkom en opent de vergadering.
Er zijn de volgende verhinderingen: Robert Snel, Jef Gielen en Henk Kuik. Piet van
Casteren komt wat later.

2. Verslag ALV van 13 april 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Bestuursverkiezing
Anneke Meijsen heeft haar bestuurslidmaatschap beëindigd. Leo Ewals bedankt haar voor
haar jarenlange inzet.
De ALV benoemt  conform art. 11 lid 1 Statuten  Jan Paul Bevoort tot nieuw bestuurslid,
o.m. verantwoordelijk voor communicatie.
Harrie Joosten stopt per heden als secretaris en blijft aan als bestuurslid. Leo Ewals
bedankt hem voor zijn grote inzet als secretaris. Frans Wildenborg volgt Harrie Joosten op
als secretaris.
De taakverdeling in het bestuur wordt als volgt:
Leo Ewals, voorzitter
Frans Wildenborg, secretaris
Petra Thijssen, penningmeester
Jan Paul Bevoort, communicatie
Harrie Joosten, lid
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15 personen. Vertegenwoordigers van: Werkgroep Historie Worsum, Marishuis, Agrarisch museum De Lage
Hof, Stichting Heemkunde Malden, Georgiusgilde, Heumen in Beeld, Werkgroep ROOD, Werkgroep
GROEN, Werkgroep OMD, Werkgroep WOORD en BEELD, Werkgroep ARCHEOLOGIE, Werkgroep
MOLENS en Werkgroep CANON.
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
Bestuur
Postbus 78
Leo Ewals, vz.
6580 AB Malden
Frans Wildenborg, secr.
Petra Thijssen, penn.
Info@erfgoedheumen.nl
Jan Paul Bevoort
www.erfgoedheumen.nl
Harrie Joosten

4. Stand van de financiën per november 2016
Petra Thijssen, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers.
Overzicht inkomsten en uitgaven 2016 (tot 1 november)
Inkomsten
€ 3.500,00
€ 2.315,00
€ 3.500,00
€ 2.259,25
€
19,56
€ 5.626,16
€ 4.000,00
-------------€ 21.219,97

subsidie gemeente Heumen
subsidie LOP/kasteel
subsidie cahiers
verkoop cahiers
creditrente
saldo rekening-courant per 31-12-2015
saldo spaarrekening per 31-12-2015
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Uitgaven
€
499,76
€
179,56
€
92,38
€
296,24
€
3,10
€
65,00
€
121,00
€
371,54
€ 3.828,79
€
644,25
€ 1.044,25
€ 3.762,44
€ 1.108,76
€ 1.331,00
€
30,44
€
998,25
€
30,00
€ 2.813,21
€ 4.000,00
------------€ 21.219,97

representatiekosten
bankkosten
kosten website enz.
aanschaf materialen
secretariaatskosten
vergaderkosten
lidmaatschap Gelders Erfgoed
Dassengebied
ontwerpen cahiers, folders
drukkosten
kosten OMD
cahiers Grave/Heumen/pr
werkz. Dassengebied/kasteel Heumen
Insectenhotel
portokosten
straatwerk kasteel
correctieboeking
saldo rekening-courant per 01-11-2016
saldo spaarrekening per 01-11-2016

De balans en winst- en verliesrekening volgen na afsluiting van het kalenderjaar.
5. Begroting 2017
Petra Thijssen, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers.
Inkomsten
€ 3.500,00
€ 6.200,00
-------------€ 9.700,00

subsidie gemeente Heumen (incl. bijdrage OMD)
ten laste van rekening-courant

Uitgaven
€
200.00
€
100,00
€ 1.250,00
€
50,00
€
50,00
€
150,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€
100,00
------------€ 9.700,00

secretariaatskosten
portokosten
activiteiten OMD
kosten website
representatiekosten
vergaderkosten
kosten lezing
kosten excursie
lidmaatschap Gelders Erfgoed
publicatie Canon van Heumen (ontwerp site en digitaal lespakket)
publicaties
Erfgoed en werkgroepen
onvoorziene uitgaven

Voor uitgaven door de werkgroepen is in 2017 € 3.000,00 beschikbaar.
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De systematiek wordt m.i.v. 2017 veranderd. Werd tot nu toe jaarlijks per werkgroep een
te besteden bedrag van maximaal € 500,00 gereserveerd, vanaf 2017 kunnen werkgroepen
afzonderlijke projectvoorstellen indienen met de bijbehorende budgettering. Aan de
besteding door de werkgroepen gaat overleg met het bestuur vooraf.
De begroting 2017 wordt bij acclamatie door de ALV aangenomen.

6. Werkplannen 2017
incl. toelichting op de werkplannen.
BESTUUR – Leo Ewals
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Representatie Erfgoedplatform naar provincie.
Contacten zusterinstellingen elders in den lande.
Overleg Erfgoedplatform en gemeente Heumen.
Coördineren en stimuleren activiteiten aangesloten verenigingen en werkgroepen.
Excursie voor leden Erfgoedplatform naar Druten/Beneden-Leeuwen.
Organiseren algemene ledenvergaderingen.

ROOD – Petra Thijssen
1. Karaktervolle panden: registratie en beleid.
De werkgroep heeft najaar 2016 op uitnodiging van de bewonersgroep/Gelders
Genootschap een toelichting gegeven op de door de werkgroep samengestelde lijst.
Naar verwachting zal de bewonersgroep/Gelders Genootschap eind 2016 een advies
uitbrengen aan de gemeente.
2. Monumenten-advies aan gemeente.
3. Monumenten-advies aan particulieren.
4. Begraafplaatsen: inventarisatie en beleid m.b.t. bijzondere grafmonumenten.
5. Erfgoedprijs: instellen en uitwerken. Over de spelregels die voor de Erfgoedprijs gaan
gelden wordt nagedacht.
Vragen: (a) voor wie en waarvoor?, en (b) relatie tot Zilveren Troffel?
Antwoorden: (a) moet nog uitgewerkt worden, en (b) Zilveren Troffel is wellicht meer
een vingeroefening.
Afspraak: agendapunt op voorjaarsvergadering ALV 2017.
GROEN – Harrie Joosten
1. Bloemrijke linten en boerenlandpaden:
 project Dassengebied Sluisweg is vrijwel afgesloten;
 uitvoering project Kievitshofdam: creëren wandelgebied.
2. Groene bijdrage aan OMD 2017.
3. Hoogstamboomgaarden:
 boomgaard Elshof; project wordt voortgezet;
 uitbreiding met Monumentweg Heumen
4. Landschapsbrigade: na oprichting in 2016 consolidatie in 2017. Er zijn nu 45
belangstellenden om mee te werken.
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5. Circumvallatielinie  aan de Gelderse kant van de Maas bij Kroonwerk Coehoorn 
t.b.v. het beleg van Grave door Prins Maurits: mogelijk publicatie onderzoeksgegevens.
6. Oogstfestival boomgaard Elshof: wegens succes in 2016 opnieuw in 2017.
7. Heumen aan het Water: plan van Jan Paul Bevoort; is gepresenteerd bij de gemeente;
draagvlak creëren bij gemeente en dorp Heumen, en Rijkswaterstaat. Plan is
uitvloeisel van wens om kasteel meer zichtbaar te maken.
8. Heggen en wallen: nieuw project van Sjef Gielen (subsidiemogelijkheid?).
WOORD & BEELD – Liesbeth Arts
1. Interviews met filmopnamen, verhalen publiceren. Uitwerking bijv. Tweede
Wereldoorlog, Grote gezinnen (ook: Canon?).
2. Databank van foto’s, films, boeken e.d. opzetten en toegankelijk maken, i.s.m.
museum.
3. Publiciteit: folder Woord & Beeld; info productie Frans Wildenborg.
4. Representatie: Koffie en kleine attenties.
Mededeling: nieuw lid werkgroep: Theo Dillissen.
ARCHEOLOGIE – Mathieu Houben
1. Vondsten bouw kerk Heumen: verkennend onderzoek naar de vondsten gedaan bij de
bouw van de katholieke kerk in Heumen. Wellicht expositie en/of publicatie.
2. Snelfietsroute Nijmegen-Cuijk: ondersteuning project met onderzoek en kennis. Route
parallel aan oude Romeinse weg. Met betrokken gemeenten afstemmen of wel/niet
archeologisch onderzoek nodig is.
3. Luxe achter de Limes: ondersteuning project met advies en kennis. Betrokken
gemeenten: Nijmegen, Wijchen en Heumen. Villa Overasselt. Fietsroute is klaar; App
gereed voorjaar 2017.
4. Kroonwerk Coehoorn: meewerken met plannen om het Kroonwerk Coehoorn beter
zichtbaar te maken i. s.m. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeenten Grave en
Heumen.
Opmerking: overleg begint weer op gang te komen.
5. Canon van Heumen: meewerken aan het ontwikkelen van de canon: 3 vensters.
6. Inrichten vitrines gemeentehuis: i.s.m. Museum Kasteel Wijchen een expositie over
‘Bewoners in de Vennen’; inrichten over de vondsten in de Overasseltse en Hatertse
Vennen.
Opmerking: expositie ook in de bibliotheek.
7. Open Monumentendag: bijdrage leveren.
8. Cahier ‘Bewoners in de Vennen’: onderzoek naar de mogelijkheid van het schrijven van
een cahier over het Vennengebied en zijn bewoners.
OPEN MONUMENTENDAG – Harrie Joosten
1. Organisatie OMD 2017: thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Start organisatie: februari
2017.
2. Met urgentie nieuwe voorzitter zoeken: Harrie Joosten stopt als voorzitter.
Opmerking: OMD 2016 zeer geslaagd: circa 700 bezoekers.
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CANON – Leo Ewals
1.
2.
3.
4.

5.

De Canon heeft een eigen website: www.canonvanheumen.nl
Er is een eerste versie van circa 40 vensters binnen (van de in totaal 50 vensters).
Doel is om vóór eind 2016 een aantal vensters op de site te plaatsen.
Deadline voor het schrijven van vensters: toezegging vóór 1 december 2016 o.v.v.
naam auteur(s) en naam onderwerp; Inleveren kopij uiterlijk 15 december 2016; zo
niet, dan schrijft de Canonwerkgroep de overige vensters zelf.
Na voltooiing van de website verschijnt het cahier.

MOLENS – Frans Wildenborg
1. Uitvoering onderhoudsplan molens (PIP/BRIM). Urgentie: de Maasmolen is wegens
gebreken stilgelegd; hierover is frequent overleg met de gemeente.
2. Periodiek overleg met gemeente inzake (mogelijke) overname molen(s).
a. Er hebben zich twee serieuze aspirant-kopers gemeld, met wie de gemeente
verkennende gesprekken gaat voeren.
b. De werkgroep oriënteert zich  in overleg met de gemeente  op garanties voor
instandhouding van de molens en handhaving van de publieksfunctie.
3. Invulling drie vacatures vrijwillige molenaars: promotieplan, o.a. advertentie-actie
i.s.m. gemeente, spandoeken; openstelling molens i.v.m. werving op 5 maart 2017
i.s.m. Molenvrienden Cuijk e.o.
4. Overleg met Kadans in Nederasselt over molenbiotoop (o.m. kappen bomen).
5. Uitbreiding educatieve activiteiten.
6. Bijdruk flyer ‘Drie parels in gemeente Heumen’.
7. Voorbereiding deel Heumense molens in de Erfgoedreeks; auteur Peter Pauwels. Te
verschijnen in 2017/2018.
8. Deelname aan Nationale Molendag op 13 mei 2017 en Open Monumentendag op 10
september 2017.
9. Foto-expositie Zeldenrust in Openbare Bibliotheek Nijmegen.

7. Rondvraag en sluiting
Piet van Casteren
Nieuwe voorzitter OMD breed werven binnen Erfgoedplatform.
Jan Paul Bevoort
Is najaar 2016 naar de Gelderse Landdag geweest. In tweegesprek met Erfgoed Platform
Apeldoorn blijkt ‘Apeldoorn’ min of meer dezelfde aanpak als ‘Heumen’ te hebben. Wel
kan ‘Apeldoorn’ terugvallen op lokaal archief en bibliotheek. Bovendien heeft ‘Apeldoorn’
meer industrieel erfgoed.
Liesbeth Arts
 Gelders Erfgoed organiseert in november 2016 een ínteressant symposium over
‘Informatie’, in het CODA-museum. Wie heeft belangstelling?
 Bijdrage aan Canon over Grote gezinnen zit er aan te komen.
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Emiel Kerkhoff
Het Sint Georgiusgilde heeft op zondag 23 april 2017 een bijzondere, historische dag
(naamdag Sint Joris, Koningsschieten, optocht, huldiging in kerk, aanwezigheid andere
gildes). Omdat de afgelopen drie jaar dezelfde persoon tot Koning is gekroond, wordt hij
op deze dag tot Keizer gekroond, een unicum in de eeuwenlange geschiedenis (sinds 1445)
van het gilde. Iedereen is op 23 april welkom in Heumen.
Leo Ewals sluit de vergadering af en bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.
Na afloop van de vergadering verzorgt Leo Ewals een enthousiaste rondleiding langs de
expositie Nijmeegse exlibris in het Marishuis.
Volgende vergadering
Nader vast te stellen.

Notulist

Voorzitter

F.A. Wildenborg, secretaris

L. J. I. Ewals
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