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Beste leden, 
 
Nog even volhouden en dan mogen we weer aan ons “gewone” leven beginnen. 
 
Daarbij komt de vraag op: wat gaan we dan doen?  
Blijven we bij hetzelfde wat we al jaren doen of starten we met een schone lijst en gaan we met iets 
nieuws beginnen? 
Het stellen van deze vraag roept meteen een andere vraag op: zijn er binnen onze vereniging 
voldoende vrijwilligers die onze vereniging draaiende kunnen / willen houden? 
De afgelopen jaren liep het aantal vrijwilligers terug; de huidige lijst van actieve leden die mee willen 
doen met het bestuur of het organiseren van activiteiten is uiterst klein en nadert de kritieke 
ondergrens. 
 
Een overzicht. 
Bestuur: 
Op dit moment komen we 3 bestuursleden te kort; komt er niemand bij en er valt iemand af dan is 
het bestuur niet meer groot genoeg om de vereniging te draaien en zal de vereniging gedwongen 
worden te stoppen of aan te sluiten bij andere verenigingen. 
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. 
 
Activiteiten: 
De activiteitenkalender liep altijd van maart tot maart, maar deze willen we gelijktrekken met de 
jaaragenda, dus willen we graag starten met onze verenigingsactiviteiten in januari 2022, maar……. 
Op dit moment zijn er maar 2 vrijwilligers die de activiteitencommissie vormen en dat is veel te 
weinig. Daarom onze oproep aan u om eens mee te denken / werken aan het zoeken en vastleggen 
van sprekers en/of activiteiten voor onze leden.  
 
Gemonds Jaarboek: 
Binnenkort starten de werkzaamheden voor het 36ste jaarboek. We hopen op mooie, leuke en 
interessante verhalen van onze leden. Wie komt de redactie versterken? Of heeft een mooi item 
voor het jaarboek? 
 
Statuten en huishoudelijk reglement: 
Door de invoering van de wet WBTR op 1 juli 2021 moeten onze statuten worden aangepast.  
Hiervoor zoeken we mensen die onze statuten en daarna ook het huishoudelijk reglement 
doornemen 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 
staat 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. 
 
 
 



Stamboomonderzoek: 
Een werkgroep van 7 personen is bij elkaar geweest om de genealogische geschiedenis van Gemonde 
uit te gaan zoeken. Hiervoor vragen wij “genealogische input” van al onze leden. 
Heeft u een stamboom van Gemondse voorouders wilt u dit dan doorgeven aub? 
 
Een eigen ruimte? 
De contouren van dorpshuis “de Stek” zijn bekend, onze vereniging heeft onze wensen aan het 
bestuur van de Stek kenbaar gemaakt en we wachten nog op hun antwoord. 
Een besluit over een eventuele verhuizing naar de MFA zal t.z.t. voorgelegd worden aan de algemene 
vergadering van onze vereniging. 
 
Herhaling Gemonde Graaft Geschiedenis opnieuw uitgesteld. 
In 2019 heeft onze vereniging samen met de Universiteit van Amsterdam een weekend 
georganiseerd, waarin wij in de bodem van Gemonde speurden naar de oorsprong en ontwikkeling 
van ons dorp. 
 Dat was een groot succes en daarom namen wij ons voor om het project een jaar later te herhalen. 
Maar toen kwam Corona en waren wij gedwongen om onze plannen een jaar uit te stellen.  
Dit voorjaar besloten wij om begin september 2021 een tweede weekend te organiseren, maar 
daarvoor waren wij natuurlijk wel afhankelijk van de speelruimte die de overheid ons zou toestaan. 
En dat was het probleem.  
Tot half augustus wisten wij niet hoeveel deelnemers wij mochten toestaan en aan welke eisen wij 
zouden moeten voldoen. Daar kwam bij dat het heel moeilijk zou worden om in zo korte tijd tijdens 
de vakantieperiode nog voldoende deelnemers en vrijwilligers te werven.  
Onze conclusie was dat wij, gezien deze omstandigheden, onvoldoende waarborgen konden bieden 
voor een succesvolle herhaling van Gemonde Graaft Geschiedenis.  
Met andere woorden: we waren gedwongen om het project opnieuw uit te stellen.  
Maar wij blijven optimistisch. Wij hebben onze ervaringen met het eerste weekend geëvalueerd en 
dat kan dienen als een draaiboek voor een volgend project.  
Bovendien hebben wij voldoende financiële voorzieningen, die speciaal voor dit project zijn bestemd. 
Wij gaan er dus vanuit dat het project in 2022 alsnog kan worden herhaald. 
 
Rabobank Clubsupport: breng uw stem uit op Heemkundegroep Den Hogert. 
Van 4 tot 24 oktober kunnen leden van de Rabobank Hart van de Meierij stemmen voor een donatie 
aan hun favoriete vereniging.  
Ook wij doen mee en daarvoor hebben wij uw stem nodig. 
Hoe meer stemmen u op ons uitbrengt, des te hoger is de donatie die wij krijgen van de Rabobank.  
Als u lid bent van de bank kunt u van 4 tot 24 oktober via de website van de bank met een unieke 
stemcode stemmen op Heemkundegroep Den Hogert.  
Ieder lid van de Rabobank krijgt per post vijf stemmen, die uitsluitend via internet uitgebracht mogen 
worden.  
Een lid mag maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. 
Let op: om te kunnen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank Hart van de Meierij. U bent niet 
automatisch lid als u een rekening bij de bank hebt. 
Wij hopen op veel stemmen voor onze vereniging. Dus: zegt het voort! 
Voor meer informatie: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 
 
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! 


