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Secretariaat: Hobbel 25
5561 TN Riethoven

Jaarverslag 2016
Inleiding / Algemeen
Conform artikel 7, punt 1 van de statuten is dit jaarverslag opgesteld door de secretaris.
De Stichting Vriendenkring Eicha werd opgericht in 1995 - notariële acte verleden op 4 december
1995 - met als doel de financiële, materiële en immateriële belangen van de Stichting Eicha te
ondersteunen, met name ten behoeve van het onder zijn verantwoordelijkheid vallende archeologisch
Eicha Museum te Bergeijk.
Om aan haar doelstelling te kunnen voldoen kent de Vriendenkring begunstigers (vrienden), die
jaarlijks een financiële bijdrage leveren.
1.
Vrienden aantal
Hoewel het vriendenbestand sinds 2004 (aantal 127) tot eind 2015 (126) vrijwel constant is gebleven
met een tussenstand van 133 in 2014, werden we in 2016 geconfronteerd met een afname tot 111
Vrienden.
aantal vrienden per 1 januari 2016
: 116
Aantal vrienden per 31 december 2016
: 111
In 2016 hebben 8 vrienden opgezegd en 3 nieuwe vrienden zich aangemeld. Doel is het aantal
Vrienden de komende jaren te stabiliseren en acties te ondernemen om het aantal te verhogen.
2.
Bestuur
Zoals in de jaarverslagen van 2014 en 2015 is gesteld, is wederom vanaf begin 2016 gesproken over
opvolging en verjonging van het bestuur. In diverse vergaderingen is dit onderwerp ter sprake
gekomen. Dit heeft geresulteerd in de samenstelling van een kleiner bestuur onder leiding van een
nieuwe voorzitter.
In de bestuursvergadering nr. 166 d.d. 6 juni 2016 is een en ander definitief besloten en vervolgens
vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
Vanaf de oprichting (december 1995) hadden de heren Jan Paulussen, Piet Rombouts en Jan Daris
zitting in het bestuur. Marijke Schoenmakers was vanaf 1999 secretaris van het bestuur en Theo
Schoenmakers maakte sedert 2008 namens het bestuur van stichting Eicha deel uit van het bestuur.
Per 6 juni 2016 zijn zij allen teruggetreden als bestuurslid.
Met ingang van 6 juni 2016 bestaat het bestuur uit:
Anja Tils, nieuw bestuurslid m.i.v. 06-06-2016 : voorzitter
Wim Rijniers, bestuurslid sinds 27-08-2007
: secretaris
Cor Munsters, bestuurslid sinds 23-01-2003
: penningmeester
Johan Biemans, bestuurslid sinds 04-12-1995 : relatiebeheer
Marion Haima, bestuurslid sinds 29-04-2014 : P.R.
Conform artikel 5, punt 7 waren/zijn alle bestuursleden vrijwilliger zonder vergoeding.
In 2016 vergaderde het bestuur 6 maal : 1 februari, 14 maart, 6 juni, 15 juni (1e vergadering nieuw
bestuur), 22 september en 14 november (de desbetreffende notulen zijn op te vragen bij de
secretaris).
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3.
Eicha Museum
Het bestuur van het Eicha Museum beheert het museum en is daarvoor verantwoordelijk. Tussen de
besturen van het Eicha Museum en Vriendenkring Eicha is nauw contact met name over de
financiële zaken en de wijze waarop de Vriendenkring het Eicha Museum kan ondersteunen.
Elk jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin de besturen van beide stichtingen actuele
onderwerpen bespreken. In 2016 werd die bijeenkomst gehouden op 22 februari.
Een jaarlijks terugkerend onderwerp is de huisvesting van het museum in het Bezoekerscentrum
Teutenhuis. In 2014/2015 is een bouwplan opgesteld door de Maatschappij voor Welstand (eigenaar
van het gebouw), haar architect in samenwerking met de Bergeijkse architect John van Lierop,
Gemeente Bergeijk en de Stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis (beheerder/verhuurder). Dat plan
voorzag o.a. in een uitbreiding voor het Eicha Museum en een centrale ontvangstruimte met horecavoorziening. Hoewel de financiering van de investering in principe haalbaar was, heeft het plan het
helaas niet gehaald, doordat de gebruikers van het bezoekerscentrum het plan en de daarmee
noodzakelijke huurverhoging niet accepteerden.
Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis heeft en-bloc haar taken per 1 januari
2016 overgedragen aan het Bestuur van het Sociaal Cultureel Centrum “De Kattendans”.
Het bestuur van de Stichting Eicha heeft in 2016 diverse malen een aanvraag gedaan bij de Stichting
Vriendenkring Eicha voor een financiële bijdrage ten behoeve van de exploitatie en in standhouding
van het museum. Zie verder financieel jaarverslag 2016.
4.
Activiteiten
A. Werkgroepen.
Het nieuwe bestuur heeft in 2016 de activiteiten van de werkgroepen en de daarin benoemde
personen als volgt vastgesteld:
a. Werkgroep ledenzorg en PR: distribueert de materialen, werft nieuwe vrienden en speelt een
belangrijke rol in de contacten met de vrienden van de Stichting: Johan Biemans en Marion
Haima in samenwerking met de oud-bestuursleden Jan Daris en Piet Rombouts.
b. Werkgroep activiteiten: organiseert de jaarlijkse dagexcursie, één of meerdere lezingen en
eventuele andere activiteiten: Johan Biemans en Marion Haima; voor de dagexcursie
aangevuld met Netty Paulussen, Marijke Schoenmakers en Jos Smeets.
c. Werkgroep Boekenfonds Wil van Ham: beoordeelt inhoudelijk de aanvragen voor
ondersteuning van publicaties, en adviseert het bestuur: Joke Rijniers, Jos Smeets en Jan
Sneeboer. De aanvragen komen binnen bij de secretaris en deze coördineert de afhandeling
conform de vastgestelde interne behandelingsprocedure.
B. Publicaties
Ons bestuurslid Johan Biemans verzorgt binnen het bestuur van onze Vriendenkring alle publicaties
voor in de Eicha Map, die alle Vrienden van onze stichting bij toetreding als Vriend ontvangen. In
2015 verscheen de 3e Eicha Map, waarin alle publicaties worden gebundeld.
Naast deze uitgaven publiceert Johan artikelen over archeologie, opgravingen en volkshistorie; ook
geeft hij boeken uit, die betrekking hebben op de historie van Bergeijk en omstreken, zoals b.v.
“Bergeijk in oorlogstijd 1939-1945”, welke uitgave door onze stichting financieel is ondersteund.
Zie financieel jaarverslag 2016.
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C. Bijeenkomsten voor onze vrienden.
a. Lezingen.
Het is de bedoeling dat jaarlijks een spreker uitgenodigd wordt om voor onze vrienden een
lezing te houden. De laatste lezing werd gehouden door Cas van Houtert op 11 december
2015. Helaas is door omstandigheden in 2016 geen lezing georganiseerd.
b. Dagexcursie.
Op 27 mei werd de jaarlijkse dagexcursie gehouden; wij bezochten de vestingsteden
Zaltbommel en Heusden. In Zaltbommel kregen we een rondleiding door het Museum
Stadskanaal en de kerk. In Heusden gebruikten we de lunch; het namiddag programma
omvatte een stadswandeling, die eindigde met een bezoek aan het Museum
Gouvernementshuis. Zoals gebruikelijk werd de dag weer afgesloten met een gezamenlijk
diner, dat de onderlinge band van onze Vrienden bevestigt.
Als bijzonderheid mag vermeld worden, dat tijdens deze gezellige maaltijd de aftredende
voorzitter Jan Paulussen benoemd werd tot Ere-voorzitter; de bijbehorende oorkonde werd
aan hem overhandigd door Johan Biemans.
c. Lief en leed.
Zo mogelijk proberen wij ook aandacht te geven aan het lief en leed van onze Eicha-Vrienden
in de vorm van een persoonlijke of schriftelijke blijk van medeleven.
5.
Wil van Ham Fonds
Uit de nalatenschap van Wil van Ham, een zeer actieve vrijwilliger in het Eicha Museum, heeft onze
stichting een groot geldbedrag ontvangen met als doel (cultuur)historische publicaties, die een relatie
hebben met de gemeente Bergeijk, financieel te ondersteunen.
De aanvraag dient te voldoen aan het “Reglement Boekenfonds Wil van Ham” met de daarin
aangegeven vereisten/voorwaarden en aanvraagformulier.
In 2016 is één aanvraag ingediend door de familie Gijsbers voor de uitgave van het boek “Met trots
te koesteren”; daarvoor is een bijdrage van € 2.500,= uit het fonds toegekend.
6.
Financiën
Hiervoor wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van de penningmeester.
7.
Het actuele beleidsplan
In de jaarverslagen van 2014 en 2015 werd gesproken over de voortdurende onzekerheid betreffende
een eventuele uitbreiding en inrichting van het Bezoekerscentrum Teutenhuis, m.n. het Eicha
Museum. Helaas bleef ook in 2016 die onzekerheid nog steeds bestaan.
Voor het nieuwe bestuur is het een uitdaging om duidelijkheid te krijgen over de toekomstkansen en
het perspectief van de huisvesting van het Eicha Museum in het Bezoekerscentrum Teutenhuis.
Daarnaast wil het bestuur in 2017 een nieuw beleidsplan (2017-2021) vaststellen met betrekking tot
de doelstelling en ondersteuning van de (cultuur)historische organisaties binnen de gemeente
Bergeijk, waarbij samenwerking en verbreding de uitgangspunten zullen zijn. Zodra het nieuwe
beleidsplan in 2017 is vastgesteld zal dit op de website van onze stichting gepubliceerd worden.
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8.
ANBI Status
Onze stichting heeft de ANBI status, waardoor bijdragen en giften aan onze stichting onder
voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als ANBI staat onze stichting geregistreerd
onder het nummer 8046.95.878, het zogenaamde RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer).
De jaarlijkse bijdrage van Vrienden van onze stichting bedroeg in 2016 € 45.

Riethoven, 26 februari 2017
Namens het bestuur,
W. Rijniers,
Secretaris Stichting Vriendenkring Eicha
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