Verslag van de secretaris over het bestuursjaar 2018
Inleiding
Na de ALV van 16 april 2018 hebben Kitty Huisman en Yvonne Koks het secretariaat, de
ledenadministratie en de secretarisfunctie overgenomen van Marcel Senden. De taakverdeling is
dat Kitty de ledenadministratie verzorgt en de correspondentie met de leden, waaronder de
uitnodigingen voor lezingen en excursies. Yvonne fungeert als secretaris, notuleert de
bestuursvergaderingen en verzorgt de contacten naar buiten.
Samenstelling bestuur
Jos Knubben: voorzitter
Pieter Vermeulen: penningmeester
Kitty Huisman: secretaris/ledenadministratie
Yvonne Koks: secretaris en PR
~Samen vormen zij het Dagelijks Bestuur~
Marco Arets: bestuurslid
Hans Jacobs: bestuurslid
May Embrechts: bestuurslid
Arie de Zeeuw: vicevoorzitter
Bestuursvergaderingen
Sinds de vorige ALV is het bestuur 9x formeel bij elkaar gekomen in de nieuwe samenstelling. Hiervan
zijn notulen gemaakt die na goedkeuring in een ordner hier ter inzage liggen voor de leden.
Bezoeken, uitnodigingen en herdenkingen
Het bestuur was in zijn geheel of met een afvaardiging formeel als Heemkundevereniging Brunssum
aanwezig bij diverse activiteiten:
13 juli 2018 - Herdenking Mijnramp Staatsmijn Hendrik 1928
15 september 2018 – Opening tentoonstelling “100 jaar Fonds Sociale Instellingen”. De HKV heeft
een aantal serviesstukken van het Klei Atelier Brunssum in bruikleen gegeven, welke daar in een
vitrine tentoongesteld werden.
5 oktober 2018 – Herdenking Lancastermonument
10 oktober 2018 – Opening De Vondst Heerlen, centrum voor archeologie in Limburg
22 november 2018 – Verenigingsfeestavond in Trefcentrum Treebeek met ruim 50 aanwezigen
23 november 2018 – Brunssum Gala in Brikke Aove
6 december 2018 – Workshop digitalisering Limburgs Erfgoed op Brightlands Smart Services Campus
16 december 2018 – Herzogenrath: overhandiging Grube Adolfpreis 2018 van Bergbaudenkmal Adolf
3 januari 2019 – nieuwjaarsreceptie gemeente Brunssum
4 januari 2019 – Eerste Nieuwjaarsbijeenkomst met 50-60 aanwezigen.
7 februari 2019 - Afscheid Theo Raets als voorzitter van St. Historische Bron van Brunsham
13 maart 2019 - Onthulling plaquette bij vm. Badhokjes natuurzwembad De Zeekoelen
Jubilea
Vanaf 1 januari 2019 luistert het bestuur gouden, diamanten etc. huwelijksfeesten van leden – voor
zover bij het bestuur bekend – op met een bloemetje. Dit is tot nu 3x gebeurd.
PR

Het secretariaat verzorgt ook de PR van de vereniging. Er zijn in totaal 5 persberichten verstuurd naar
alle lokale media, over de bundel Regionale Gebruiken en Gewoonten, Foto-expositie Buitenring (2x),
de Adolfpreis en het afscheid van Theo Raets. Verder zijn er in november formele brieven gestuurd
naar de gemeente Brunssum en de Provincie Limburg waarin wij pleiten voor het behoud van de in
verval geraakte badhokjes bij het voormalige natuurzwembad De Zeekoelen op de
Brunssummerheide. Mede door ons pleidooi heeft dit project subsidie ontvangen en wordt de
situatie ter plaatse in de oude staat hersteld als eerbetoon aan het verleden.
Ledenadministratie
Bij het overnemen van de ledenadministratie bedroeg het aantal leden 146. Tussen 16 april en heden
zijn 2 leden overleden en hebben 8 leden hun lidmaatschap opgezegd. Verder hebben we 21 nieuwe
leden mogen verwelkomen, waardoor het totaal aantal leden per 18 maart 2019 157 bedraagt.
Contacten extern
Het bestuur is na april 2018 voortvarend aan de slag gegaan met het leggen van contacten. Zo zijn er
inmiddels uiterst prettige en intensieve contacten met de gemeente Brunssum, zowel op bestuurlijk
als op ambtelijk niveau.
Tevens zijn er contacten gelegd met een aantal andere heemkundeverenigingen. Zo heeft onze
vereniging zich aangesloten bij een samenwerkingsverband “Heemkunde Zonder Grenzen” waarin
een tiental andere heemkundeverenigingen in Zuid-Limburg zijn aangesloten. Deze overkoepelende
vereniging komt 4x p.j. bij elkaar, telkens bij een ander lid.
Ontwikkelingen
Wegens het ontbreken van een toekomstvisie bij de vereniging ten tijde van het aantreden van het
nieuwe bestuur, heeft Arie de Zeeuw aangeboden om het bestuur en de vereniging hiermee te
helpen. In augustus en september 2018 zijn hiertoe 3 grote sessies georganiseerd waar het bestuur
en diverse leden van de werkgroepen bij aanwezig waren. Op basis hiervan is een conceptvisie
opgesteld die vervolgens gedeeld is binnen het bestuur en daarna met de werkgroepen en de leden.
Ook hiervoor werden twee avonden georganiseerd half januari waar alle geïnteresseerden zich voor
konden opgeven. Dit heeft geleid tot het vaststellen van de waarden die binnen de vereniging
gelden, en voor een toekomstvisie en een plan voor de komende 5 jaar. Arie zal hier bij agendapunt 8
iets meer over vertellen.
Heemkunde Bron
De Heemkunde Bron, ons verenigingsblad is in 2018 4x verschenen, in maart, juni, september en
december. In 2019 wordt de Heemkunde Bron vervangen door een maandelijkse nieuwsbrief met
verenigingsnieuws en een magazine met inhoudelijke artikelen dat 2x per jaar zal verschijnen. Het 0nummer zal voor de zomer verschijnen.
Overig
De huidige website van de vereniging is sterk verouderd. Met de nieuwe huisstijl die er gaat komen,
zal ook snel een simpele nieuwe website worden gebouwd die gemakkelijk te beheren is. Het
updaten van de informatie op de website en het plaatsen van nieuwsberichten zal straks door het
secretariaat worden gedaan.
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