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Heemkundevereniging
Den Hogert Gemonde
Beste leden,
Door Covid-19 (corona) staat heel Nederland op zijn kop en zijn er voor verenigingen
zoals onze Heemkundevereniging Den Hogert weinig mogelijkheden om iets te
organiseren voor onze leden.
Het bestuur van onze vereniging is, met inachtneming van de regels wel enkele keren bij
elkaar geweest om de stand van zaken te bespreken. Via deze nieuwsbrief willen we
jullie op de hoogte brengen van de dingen die spelen binnen onze vereniging.
Bestuur.
Om bekende redenen is de algemene vergadering niet doorgegaan, maar hebben we u
via mail of per brief op de hoogte gebracht van de bestuurswisseling. Ad van der Heijden
stopte als voorzitter en Hans van der Schoot volgde hem op. Willy van de Rijdt heeft het
secretariaat overgenomen van Willemien Nijenhuis, die tot de volgende Algemene
Ledenvergadering gewoon lid van het bestuur blijft. Ook Ad Kuppens blijft gewoon lid van
het bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit vijf personen, allen 65-plusser. Hiermee zijn we als vereniging
erg kwetsbaar en daarom zoeken we versterking voor het bestuur. We zijn op zoek naar
drie tot vijf leden die als “buddy” deel willen nemen aan het bestuur. Deze “buddy”
neemt deel aan alle bestuursvergaderingen en kan ook eventueel al enkele taken op zich
nemen.
Door eerst een tijdje als “buddy” mee te draaien en mee te denken, kunt u kennis maken
met het werk van een bestuurder en kunt u later besluiten om toe te treden tot het
bestuur.
Financiën
Onze verenigingskas staat er ogenschijnlijk goed voor, we hebben een redelijk bedrag op
onze spaarrekening staan.
Als we dit eens nader bekijken behoeft dit toch enige nuance nl.:
Een deel van het opgebouwde (spaar-)bedrag is binnengekomen via activiteiten die onze
vereniging in het verleden heeft opgezet, waaronder de werkzaamheden voor het boek
over de geschiedenis van Gemonde.
Helaas kon het boek niet gerealiseerd worden. Toch willen we het geld in reserve houden
om dit in te zetten als we in de toekomst een boek gaan uitgeven.
Daarnaast moeten we gelden reserveren voor zaken zoals de realisatie van een eigen
ruimte.
Al enkele jaren kunnen we met het lidmaatschapsgeld (€ 17,00 per jaar) onze jaarlijkse
kosten niet betalen en teren we dus elk jaar in op ons spaarbedrag. Dit kan niet de
bedoeling zijn.
Om een en ander niet uit de hand te laten lopen, is het bestuur mogelijkheden aan het
bekijken om de financiën wat robuuster te maken.
We zullen er rekening mee moeten houden, dat in de toekomst contributie voor het
lidmaatschap van onze vereniging (in stapjes) verhoogd zal (moeten) worden. We

zouden kunnen overwegen de prijs voor het Jaarboek Gemonde voor niet-leden te
verhogen. En we zullen verder na moeten danken over andere mogelijkheden.
Een eigen ruimte?
Bij het sluiten van dorpshuis de Kei heeft het toenmalig bestuur aangegeven behoefte te
hebben aan een eigen ruimte om onze activiteiten te organiseren.
Op dit moment huren we een archiefruimte in Gilde-accommodatie Datmunda en maken
we voor onze kleinere activiteiten gebruik van hun kantine. De archiefruimte in
Datmunda is beperkt en we hebben dringend behoefte aan uitbreiding.
Voor de toekomst willen we graag gebruik gaan maken van een ruimte in de nieuw te
bouwen MFA bij de St. Lambertusschool. Mits we het financieel kunnen dragen.
We hebben bij het stichtingsbestuur van de MFA aangegeven graag gebruik te willen
maken van hun vergaderruimten en graag een ruimte te willen huren voor de opslag van
ons archief.
Hoewel de eerste (oriënterende) gesprekken pas geweest zijn, denken we dat de
mogelijkheden in de MFA veel groter zijn dan die we nu in Datmunda hebben en dat een
verhuizing naar de MFA voor onze vereniging een goede stap zal zijn, maar dat de kosten
dan wel anders zullen liggen.
We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen/ willen helpen bij de verhuizing naar de
MFA. Wie enige ervaring heeft met huren en inrichten van (archief)ruimten wordt
vriendelijk doch dringend gevraagd om ons daarbij te helpen. Samen met het bestuur zal
hij/ zij in overleg gaan met de MFA over de mogelijkheden en (financiële) voorwaarden
van de verhuizing.
Een besluit over een eventuele verhuizing naar de MFA zal voorgelegd worden aan de
algemene vergadering van onze vereniging.
Op zoek naar kennis en werkervaring in onze vereniging.
Als we onze ledenlijst bekijken zien we dat er veel leden zijn met verschillende
achtergrond en (werk)ervaring. Als het mogelijk is willen we deze (werk)ervaring
gebruiken om onze vereniging nog beter te laten functioneren.
Wat willen we doen en waar zijn we naar opzoek:
Statuten en huishoudelijk reglement.
De statuten uit 1996 en het huishoudelijk reglement uit 2010 zijn toe aan een “update”.
Hiervoor zoeken we mensen die onze statuten en huishoudelijk reglement doornemen en
indien nodig, aanpassen aan de huidige regels/maatstaven.
Archiefvorming.
Onze archiefgroep komt elke woensdagmorgen bijeen voor het uitzoeken en archiveren
en digitaliseren van onze collectie. Het uitzoeken en beschrijven van de documenten en
wie en wat op de vele foto’s kost veel tijd. Dus daar kunnen we ook nog wel versterking
gebruiken.
Als alles is uitgezocht en in het archief zowel analoog als digitaal opgeslagen is, kan een
selectie uit deze gegevens na strenge controle en met in achtneming van auteursrechten
en privacyreglement worden gepubliceerd op onze eigen website
www.heemkundegemonde.nl en de website www.brabantserfgoed.nl zodat iedereen kan
zoeken in ons archief.
We zijn op zoek naar mensen met enige ICT-kennis die de Archiefgroep zouden kunnen/
willen helpen bij het archiveren en digitaliseren.
Gemonde Graaft Geschiedenis.
Het letterlijk graven in onze bodem heeft verrassende zaken naar boven gebracht. Enkele
interessante plekken worden nu nader bekeken en de planning is dat we in september
2021 weer gaan graven.

Activiteitencommissie.
Onze activiteitencommissie bespreekt de activiteiten voor het huidige en volgend seizoen
en zoekt naar mensen en mogelijkheden om een mooi jaarprogramma in elkaar te
zetten. Deze commissie bestaat nu uit maar twee personen en behoeft een aanvulling tot
minimaal vijf personen.
Stamboomonderzoek.
Een paar keer per jaar ontvangt onze vereniging een verzoek om informatie over
Gemondse families. Als we kunnen geven we de vraagstellers natuurlijk een antwoord.
Daarnaast zijn er verschillende mensen uit Gemonde bezig met het uitzoeken van hun
eigen stamboom. Het lijkt ons een goed idee om een werkgroep te gaan vormen die in
onze archieven op zoek gaat naar de stambomen van Gemondse families. Uitzoeken of er
families zijn die generaties lang in Gemonde wonen en daarbij hun geschiedenis en die
van Gemonde op te tekenen.
Wie zoekt er mee?
Zoals jullie lezen is er nog veel te doen voor onze vereniging en willen we graag iedereen
betrekken bij de activiteiten. Op dit moment is de basis erg klein, waardoor we
kwetsbaar zijn als er iemand met zijn vrijwilligerswerk stopt.
Het bestuur vraagt u om eens na te denken over hoe u ons kunt helpen en hoe we onze
verenigingsactiviteiten onder de aandacht kunnen brengen bij anderen.
Zusters van JMJ.
Een oud-Gemondse is bezig met een studie over de zusters van JMJ en het klooster, met
daarbij speciale aandacht voor de zusters die in Gemonde voor de zieke en oudere
mensen zorgden en de zusters werkzaam in het (meisjes) onderwijs. Wij willen graag het
onderzoek voor dit boek ondersteunen. Onze vraag is: wie van u heeft gegevens of foto’s
van de zusters van JMJ in bezit en wil die met de schrijver en ons delen. Dat kunt u laten
weten via archief@heemkundegemonde.nl .
Gemonds Jaarboek.
Elk jaar wordt er een prachtig jaarboek gemaakt met daarin de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en mooie interessante zaken.
Onze redactie is op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen met het schrijven
van de verhalen en de realisatie van ons jaarboek.
Voor de 35ste editie die in maart 2021 verschijnt, is de redactie nog op zoek naar
verhalen en ervaringen in Coronatijd in Gemonde. U kunt uw reacties sturen naar
secretaris@heemkundegemonde.nl of aan w.nijenhuis-samberg@lijbrandt.nl .
Let op!! De e-mailadressen van de vereniging zijn veranderd
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