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Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging Heitse
Beste mensen,
De maatregelen rond de coronapandemie worden weer wat verruimd. Dat betekent dat wij
ook weer wat verder kunnen gaan denken over onze activiteiten. Het bestuur heeft tot eind
mei alleen per e-mail met elkaar gecommuniceerd. Onze eerste bestuursvergadering in BMV
De Neerakker vond op 27 mei plaats en daarin hebben we met name gekeken hoe we dit
jaar verder gaan. Daarover straks meer.
We hebben echter niet stil gezeten: In deze Coronaperiode is een nieuwe Facebookpagina
in het leven geroepen gevuld met voornamelijk historische foto’s van Heitse. De redactie
van de Bössel heeft een hele mooie editie uitgebracht is ook al bezig met de editie die in
november uitkomt. Ook de werkzaamheden aan de kalender en de Kroniek 2020 gaan door.
We merken ook dat mensen meer thuis zijn en ons bereiken dan ook via de mail verzoeken
om informatie en ook die worden afgehandeld.
HVH-nieuw
* Bij de laatste lintjesregen heeft ook ons lid Har Brouns een Koninklijke Onderscheiding
mogen ontvangen. Har vanaf deze plaats van harte proficiat.

*HVH op Facebook
Deze maand is de Facebookpagina van HVH aangepast en het is een pagina voor een
besloten groep geworden die beheerd wordt door Geert Hanssen. In korte tijd hebben zich
maar liefst 225 personen aangemeld voor deze pagina en dat mogen we best een succes
noemen. Leden van de besloten groep kunnen zelf berichtjes en foto’s op de pagina plaatsen
en daar wordt goed gebruik van gemaakt en er wordt ook goed op gereageerd. Ook gaat
HVH zelf foto’s op de Facebookpagina plaatsen met de vraag wie over de afgebeelde
personen informatie heeft.
Activiteiten 2020 en 1 ½ meter beleid HVH
De afgelopen maanden is het heemkundelokaal gesloten gebleven maar daaraan komt nu
een einde. We zullen wel de komende tijd op een andere manier met onze ruimte moeten
omgaan.
Het bestuur van HVH heeft moeten besluiten dat er voorlopig maximaal 6 personen
gelijktijdig in het lokaal mogen zijn, want anders is de 1 ½ meter onderlinge afstand niet te

realiseren. Bij de uitvoering rekenen we erop dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid
neemt. Kom niet bij ziekteverschijnselen en als het maximum aantal aanwezigen bereikt is,
kom dan een andere keer terug eventueel in overleg met onze archiefbeheerder Math
Brouwers.
*Activiteiten 2020: ‘Geen foto-expositie dit jaar………’
Het voor juni geplande bezoek aan Kloosterdorp Steyl komt door de Coronacrisis te
vervallen. Voor juli en augustus stonden vanwege de zomervakantie al geen activiteiten
gepland. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen nemen we in augustus een besluit over de
voor september en oktober geplande lezingen in de Tump en over de natuurwandeling bij
het Sarsven en de Banen op 10 oktober.
Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten de jaarlijkse fototentoonstelling - ieder
jaar een hoogtepunt voor HVH - te annuleren. De foto-expositie vergt heel erg veel
voorbereiding en we achten het niet haalbaar om een tentoonstelling met de kwaliteit die
we gewend zijn op korte termijn te realiseren. In plaats van de tentoonstelling bij de
Bombardon zal er een digitale tentoonstelling gemaakt worden aan de hand van foto’s van
tentoonstellingen uit voorgaande jaren.
Jaarvergadering 2020
In maart hebben de leden van HVH een uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangen met
daarbij als bijlagen de notulen van de jaarvergadering van 2019 en enkele jaarverslagen. De
vergadering is vanwege de crisis geannuleerd en het is nog steeds niet mogelijk een nieuwe
datum vast te stellen.
Als bestuur hechten wij er aan transparant te zijn over ons beleid en daarom treffen de
leden als bijlage bij deze nieuwsbrief ook de begroting 2020 aan zodat duidelijk is hoe wij
met onze financiën omgaan. HVH is financieel kerngezond en beschikt over prima reserves.
Toch is voor 2020 een tekort begroot van 2000 euro omdat we dit jaar flink investeren in
computerapparatuur. Vanwege de aanwezige reserves hebben we besloten deze grote
kostenpost van 4000 euro in één keer weg te schrijven in de exploitatie. Zouden we dit
bedrag in bijvoorbeeld vier jaar afschrijven dan zou er een overschot op de begroting staan.
De formele vaststelling van deze begroting door de leden vindt plaats tijdens de
eerstvolgende jaarvergadering. De kascommissie heeft in maart al het financieel overzicht
2019 gecontroleerd en akkoord bevonden.
Tot slot
Ons verenigingsjaar verloopt geheel anders dan wij vooraf gedacht hadden. We mogen
hopen dat de situatie weer snel normaliseert en dat we elkaar weer tijdens HVHactiviteiten kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet namens het bestuur van Heemkundevereniging Heitse,
Pieter Knippenberg, voorzitter HVH.

