VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
11 mei 2022 / Kanaalzicht - Heumen
Aanwezig:1
Ben Boersema, Nico en Wilma van den Broek, Liesbeth Arts van Casteren, Jan Paul Bevoort,
Wim Cousijn, Theo Dinnissen, Jos Gerrits, Jef Gielen, Mathilde Hofmans, Eef van Hout,
Harrie Joosten, Hans van Lanen, Tini Martens, Annette Mengde, Dieuwke Oegema, Frank Oerlemans,
Piet Sanders, Petra Thijssen en Frans Wildenborg (not.)
Bericht van verhindering:
Theo Jetten en Marijne Magnée-Nentjes

1.

Opening en Mededelingen

Voorzitter Annette Mengde opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Allereerst wordt afscheid genomen van Ben Boersema. Annette Mengde memoreert zijn grote
verdiensten voor het Erfgoedplatform als (mede-)oprichter en eerste bestuursvoorzitter. Ook heeft
hij zich tot voor kort ingezet voor de Werkgroep ROOD.
2.

Verslag ALV van 10 november 2021

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 november 2021 wordt ongewijzigd
goedgekeurd, met dien verstande dat Nico van den Broek (werkgroep MOLENS) zich had afgemeld
met bericht van verhindering.
3.

Erfgoedplatform

Aangesloten instelling accordeonmuseum De Muse in Malden is helaas gestopt.
Ondersteunend bestuurslid Wilbert Kruijsen, herstellend na een ziekteproces, heeft besloten zijn
werkzaamheden te beëindigen: het Erfgoedplatform is Wilbert zeer erkentelijk voor zijn inzet.
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Er zijn 20 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van: bestuur, werkgroepen (ARCHEOLOGIE, GROEN,
HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, HEUMEN IN BEELD, HISTORIE WORSUM, MOLENS, OMD, ROOD, WOORD en
BEELD) en aangesloten instelling Heemtuin Malden.
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4.

Goedkeuring jaarrekening 2020 en verslag kascommissie 2020

Penningmeester Petra Thijssen geeft een korte toelichting bij de jaarrekening 2020. De subsidie van
de gemeente Heumen is deels geoormerkt voor de jaarlijkse Open Monumentendag. Door corona
heeft de OMD in 2020 niet kunnen plaatsvinden, maar de gemeente is akkoord dat het totale
subsidiebedrag gehandhaafd wordt.
De kascommissie, bestaande uit Piet van Casteren en Willy Gijsbers, heeft de jaarrekening
gecontroleerd en geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. De ALV keurt de jaarrekening 2020
ongewijzigd goed.
5.

Goedkeuring jaarrekening 2021 en verslag kascommissie 2021

Petra Thijssen geeft een korte toelichting bij de jaarrekening 2021. De verkoop van publicaties
bedraagt € 8.559,79 (in 2020: € 4.569,50). De voorraadwaarde van de publicaties bedraagt
€ 5.660, 50 (in 2020: € 6.648,00). Hoewel de waarde in 2021 is gedaald t.o.v. 2020, dient deze
voorraadwaarde goed in de gaten te worden gehouden. Voor de ‘Beeldbank aanschaffingen’ is
subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De kascommissie, bestaande uit Harrie Joosten en Frank Oerlemans, heeft de jaarrekening
gecontroleerd en geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. De ALV keurt de jaarrekening 2021
ongewijzigd goed.
6.

Instelling nieuwe kascommissie voor het jaar 2022

De kascommissie 2021, bestaande uit Harrie Joosten en Frank Oerlemans, is ook bereid de
jaarrekening 2022 te controleren.
7.

Financiële stand van zaken van 1 januari tot 1 april 2022

In het saldo ad € 17.044,86 is een bedrag van € 3.025,50 gereserveerd voor het project/cahier
Inventarisatie historische heggen in Heumen en Wijchen.
8.

Verslagen werkplannen 2021

Per werkgroep wordt een korte toelichting gegeven.
BESTUUR (Annette Mengde)
Het bestuur heeft twee keer per jaar algemeen overleg met de gemeente Heumen (wethouder en
betrokken ambtenaren). De geplande voorjaarsvergadering 2022 is uitgesteld in verband met de nog
lopende college-onderhandelingen.
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ARCHEOLOGIE (Frank Oerlemans)
In Dorpskrant Overasselt (afl. 2/2022) heeft Tess Doorewaard, lid van de werkgroep ARCHEOLOGIE,
een artikel gepubliceerd over de bijzondere vondst in onze gemeente van een voertuiggraf uit de
Midden-IJzertijd, zo’n 2500 jaar geleden: zie https://www.overasselt.info/DKO/DKO_Nr2_Jr6.pdf
Er is een cahier in voorbereiding over het Vennengebied. Een team van auteurs o.l.v. Jörgen
Dinnissen verwacht dit cahier in 2024 te publiceren.
GROEN ERFGOED (Mathilde Hofmans)
De beide weekenden heggen-vlechten in februari/maart 2022 o.l.v. Jef Gielen waren een groot
succes. Mogelijk wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement.
HEERLIJKHEDEN OVERASSELT (Hans van Lanen)
Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (Erfgoed Maken)
betreffende educatie: ontwikkelen van gastlessen/speurtochten, overwegend ten behoeve van de
groepen 5/6 en 7/8 van de basisscholen. Het gaat om drie thema’s: de linie van prins Maurits, het
verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners, en WOII - Market Garden. [Hans van Lanen en Frank
Oerlemans]
Ook is een proefles in voorbereiding over de watersnoodramp 1925/1926. [Eef van Hout]
HEUMEN IN BEELD (Jos Gerrits)
Activiteiten o.m.:
▪ rond herdenking 4 mei: (les)project met basisschool in Heumen over gesneuvelde soldaten bij
sluis in Heumen;
▪ in kaart (‘beeld’) brengen van historische/markante gebouwen in Heumen;
▪ realiseren van ‘Ommetje Heumen’.
Gaandeweg wordt het beeldmateriaal van Heumen in Beeld ingebracht in de Beeldbank Erfgoed
Heumen.
MOLENS (Annette Mengde)
Door Nico en Wilma van den Broek worden een viertal (leerling-)molenaars opgeleid
op de Zeldenrust en de Joannusmolen. Op beide molens wordt ook graan gemalen, alleen als
veevoeder, want het is niet toegestaan voor menselijke consumptie.
In 2021 hebben de molenaars van de Zeldenrust voor hun inzet de Stichting Overasselt Promotions
Trofee gewonnen.
OPEN MONUMENTENDAG (Petra Thijssen)
In 2020 is er vanwege corona geen OMD georganiseerd. In 2021 heeft er een beperkte OMD
plaatsgevonden met o.m. de aanbieding van het eerste exemplaar van het cahier Reconstructie van
een linie van de hand van Frank Oerlemans in Ons Huis in Nederasselt. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor de OMD in september 2022 gestart.
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ROOD ERFGOED (Petra Thijssen)
Het ziet ernaar uit dat bij de voormalige rk kerk in Heumen een Mariakapel kan worden gerealiseerd.
Daarin zullen ook vijf gebrandschilderde ramen uit de voormalige kerk worden geplaatst.
WOORD en BEELD (Liesbeth Arts van Casteren)
De werkgroep Woord en Beeld werkt samen met de werkgroep Heerlijkheden Overasselt en is nauw
betrokken bij het project Beeldbank Erfgoed Heumen.
9.

Stand van zaken projecten

Beeldbank Erfgoed Heumen (Hans van Lanen)
Onder supervisie van Jacques Leverdingen zijn drie groepen in Heumen, Overasselt en Nederasselt
bezig met het inbrengen van materiaal. Er staan nu bijna 350 afbeeldingen met toelichting in de
beeldbank. De beeldbank staat op onze website:
http://www.erfgoedheumen.nl/mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1653
212724870%7D%20asc
en is ook te raadplegen op:
https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/erfgoedplatform-heumen.
Historische wandelroutes (Hans van Lanen)
Op onze website https://erfgoedheumen.nl/wg-heerlijkheden.php staan 5 wandelingen:
drie wandelingen door historisch Overasselt, een Market Garden-wandeling en een wandeling De
linie van prins Maurits.
In de komende periode van twee jaar worden bij de wandelingen De linie van prins Maurits en
Market Garden als ook bij het verdwenen kasteel Heumen educatieve thema’s uitgewerkt met
virtual-reality-beeldmateriaal en toevoegingen op basis van AR/3D.
10.

Publicaties

Erfgoedreeks: stand van zaken (Harrie Joosten)
Per april 2022 zijn negen titels verschenen. Van de totaal-oplage van 2714 ex. zijn:
- 204 ex. gratis
=
7,5 %
- 355 ex. in voorraad/consignatie
=
13,0 %
- 2155 ex. verkocht
=
79.5 %
---------100,0 %
De komende tijd zal bekeken worden hoe het aantal exemplaren in voorraad/consignatie kan worden
teruggebracht, bijvoorbeeld door verlaging verkoopprijs bepaalde titels of pakketverkoop met
korting. Een ander voorstel is om titels die bijvoorbeeld 4 jaar of ouder zijn als gratis e-book op onze
website te plaatsen.
Geplande uitgaven (Annette Mengde)
In 2022 verschijnt cahier nr. 8 over protestantisme in Overasselt van de hand van Annette Mengde
en Harrie Joosten.
Verder staan op stapel:
Historische heggen en wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen – Jef Gielen
Vennengebied – Werkgroep Archeologie/Jörgen Dinnissen
[mogelijk:] boek over Hend de Kleijn – Werkgroep Woord en Beeld/Liesbeth Arts van Casteren
en Annemieke van Lin
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11.

Evaluatie

Nieuwsbrief
De kwartaal-nieuwsbrief van het Erfgoedplatform wordt zeer gewaardeerd: actueel, informatief en
gevarieerd. Deze nieuwsbrief wordt gratis naar 285 adressen verstuurd.
Wellicht kunnen ook periodiek berichten worden geplaatst in bijv. Het Gemeentenieuws, Topic en op
Facebook.
Website
Op de homepage misschien de button BEELDBANK meer accentueren.
Suggestie: ook een teller op de website plaatsen.
12.

Overige bespreekpunten

Overleg met gemeente (nieuwe samenstelling)
Het periodieke overleg van het Erfgoedplatform met de gemeente wordt ingepland zodra het nieuwe
college is aangetreden.
Excursie Erfgoedplatform 2022
Suggesties voor najaar 2022:
Cuijk
Genneperhuis
Huis te Moock (2024?)
13.

Rondvraag en sluiting

Data ALV’s zoveel mogelijk afstemmen met data van bijeenkomsten van partner-organisaties.
Tot slot bedankt Annette Mengde alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng, en sluit de
vergadering.

Na een korte pauze heeft Jacques Leverdingen een informatieve presentatie
over de Beeldbank Erfgoed Heumen verzorgd en Eef van Hout een boeiend verhaal
verteld, getiteld ‘Jacques Festen en de dijk’.
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