
Nieuwsbrief nr.16, februari 2021 
 
Heemkundevereniging 
Den Hogert Gemonde 

Beste leden, 

Door de opkomst van het covid-19 virus waren wij genoodzaakt om onze verenigingsactiviteiten 
grotendeels te staken. Bijna geen activiteiten. Nu, met de komst van een vaccin ziet het ernaar uit 
dat we in het 3de of 4de kwartaal van 2021 voorzichtig onze activiteiten kunnen opstarten.  

Hopelijk kunnen we elkaar dan in goede gezondheid weer ontmoeten. 

In de vorige nieuwsbrief (nr. 15) hebben we uitgebreid stil gestaan bij de activiteiten van onze 
vereniging en gevraagd naar mensen die mee willen helpen.  

In deze nieuwsbrief leggen wij u uit wat er tot nu toe is gebeurd en geven we een klein doorkijkje 
naar de activiteiten na corona. 

A, De algemene ledenvergadering. 
Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog te maken hebben met een lock-down. Hoe organiseren wij 
een algemene ledenvergadering in 2021?  Wij zien 4 opties;  
1. Uitstellen?  
Wettelijk mogen we de algemene vergadering met 4 maanden uitstellen. 

2. Binnen de 1,5 meter-regel bijeen komen in zaal de Schuif? 
Als de regels worden versoepeld en de horeca weer (gedeeltelijk) open mag kunnen we in zaal de 
Schuif met 40 a 50 mensen vergaderen en toch de 1,5 meter aanhouden. Vergaderen met vooraf 
opgegeven leden is dan mogelijk. Wanneer dit kan is nu nog onduidelijk. 

3. Digitaal vergaderen? 
Digitaal vergaderen voor een groep van meer dan 10 personen is bijna niet te doen, daarbij komt 
dat het voor een substantieel aantal van onze leden stemmen moeilijk zal worden om digitaal 
(mee) te vergaderen.  

4. Schriftelijk/per e-mail afhandelen zoals we dat vorig jaar (2020) hebben gedaan. 
  

Bestuur; 
Willemien Nijenhuis stopt met het bestuur en er is nog geen opvolger in beeld. 
Het bestuur bestaat nu uit nog maar 4 personen, allen 65-plusser. Zoals eerder aangegeven zijn we 
als vereniging erg kwetsbaar en daarom zoeken we versterking voor het bestuur.  
Heeft u interesse? Geef u op. Wilt u even meekijken met het bestuur? Dat kan als “buddy” 
 
We zijn op zoek naar 3 tot 5 leden die als “buddy” deel willen nemen aan het bestuur. Deze “buddy” 
neemt deel aan alle bestuursvergaderingen en kan 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; 
Als alles is goed gegaan is de contributie in de maand februari afgeschreven, is dit niet gedaan dan 
wordt u verzocht uw contributie alsnog te betalen. 
 
Een eigen ruimte? 
De contouren van dorpshuis “de Stek” zijn bekend, onze vereniging heeft onze wensen aan het 
bestuur van de Stek kenbaar gemaakt, we wachten nog op hun antwoord. 
 
Een besluit over een eventuele verhuizing naar de MFA zal tzt. voorgelegd worden aan de algemene 
vergadering van onze vereniging. 
 



Gemonds Jaarboek, 
De 35ste editie van ons jaarboek verschijnt in maart. Afhankelijk van de coronaregels wordt het 
jaarboek uitgereikt op de algemene ledenvergadering of bij u thuisbezorgd. 
Alle leden ontvangen gratis een zwart/wit exemplaar, diegene die een exemplaar in kleur wil moet 
dit van te voren (vóór 15 maart a.s.) opgeven bij de secretaris, de extra kosten zijn € 12,50 p.st. 
Graag vooraf betalen op rekening NL 09 RABO 0116 2124 89 t.n.v. Heemkundevereniging Den Hogert 
o.v.v. Jaarboek 2020. 
 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om mee te helpen in diverse werkgroepen. We 
hebben tot nu toe geen enkele reactie van u mogen ontvangen, daarom nogmaals onze oproep! 
 
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 door nemen en indien nodig, 
aanpassen aan de huidige regels/ maatstaven. 
 
Archiefvorming; 
Onze archiefgroep komt elke woensdagmorgen bijeen voor het uitzoeken, archiveren en digitaliseren 
van onze collectie. Het uitzoeken en beschrijven van de documenten en wie en wat op de vele foto’s 
staan kost veel tijd. Dus daar kunnen we ook nog wel versterking gebruiken. 
We zijn op zoek naar mensen met enige ervaring met een pc/laptop 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 het weekend van 5 en 6  
september 2021 weer gaan graven. Zet alvast in uw agenda. 
 
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 2 personen en behoeft een aanvulling tot minimaal 5 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?  
 
Het bestuur vraagt u om eens na te denken over hoe u ons kunt helpen hoe we onze 
verenigingsactiviteiten onder de aandacht kunnen brengen bij anderen. 

Let op!!  De e-mailadressen van de vereniging zijn veranderd 
Hans van der Schoot   voorzitter@heemkundegemonde.nl 
Huub Tilburgs   penningmeester@heemkundegemonde.nl  
Willy van de Rijdt  secretaris@heemkundegemonde.nl  
Jan Steenbergen  archief@heemkundegemonde.nl  
 
Wij wensen jullie allen een goede gezondheid en hopelijk tot spoedig ziens en …………  
meld u aan voor een van onze leuke activiteiten, doe mee! 


