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                                                          www.vriendenkringeicha.com                                  Secretariaat: Hobbel 25 
 5561 TN Riethoven 

Jaarverslag 2018 
 
1.  Inleiding / Algemeen.   

a. Volgens jaarlijks gebruik is dit verslag door de secretaris opgesteld en in de 

bestuursvergadering van 25 februari 2019 door het voltallige bestuur unaniem 

goedgekeurd. 

b. Om aan haar doelstelling te kunnen voldoen kent de Vriendenkring Eicha een jaarlijkse 

financiële bijdrage van haar Vrienden van € 45,=.  

c. Met deze bijdrage kan de Vriendenkring ook financiële steun verlenen aan projecten van 

verenigingen of stichtingen die actief zijn op het gebied van heemkunde en 

cultuurhistorie in Bergeijk. Namens ons bestuur hebben Anja Tils en Cor Munsters het 

voortouw genomen om met Gemeente en alle betrokken organisaties in gesprek over 

een toekomstbestendige samenwerking. 

2. Vrienden aantal.       

Zowel op 1 januari 2018 als ook op 31 december 2018 bedroeg het Vrienden aantal 104. Er 

waren 5 opzeggingen en ook 5 aanmeldingen over geheel 2018.  

 

3. Bestuur.        

a. Het vinden van jongeren geïnteresseerd voor een bestuursfunctie blijft lastig en is ook in 

2018 niet succesvol geweest. Blijft derhalve een aandachtspunt voor het huidige 

bestuur. 

b. Marion Haima heeft op 28 februari bedankt als bestuurslid; vanaf die datum bestaat het 

bestuur uit Anja Tils, voorzitter, Wim Rijniers, secretaris, Cor Munsters, penningmeester 

en Johan Biemans, PR en contactpersoon Eicha Museum. 

c. Conform de statuten zijn alle bestuursleden vrijwilligers zonder beloning. 

d. In 2018 vergaderde het bestuur 5 maal: 30 januari, 24 april, 28 augustus, 25 oktober en 

14 december.  

e. Op 29 januari is er een gesprek geweest van ons bestuur met de Gemeente Bergeijk 

(wethouder en ambtenaren) betreffende op handen zijnde wijzigingen m.b.t. het 

Teutenhuis en zijn gebruikers. Daarom is in onze vergadering op 30 januari besloten om 

bij de komende vergaderingen de toekomst van het Eicha Museum in het Teutenhuis tot 

een vast agendapunt te maken. 

f. Naar aanleiding van de met ingang van 25 mei 2018 verplichte Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) is door Anja Tils en Wim Rijniers gewerkt aan het invullen 

van  het AVG-programma en Privacy-verklaring. Op 25 september 2018 is aan onze 

Stichting de AVG-verklaring afgegeven. 

4. Eicha Museum.      

a. Het bestuur van de Stichting  Eicha  beheert  het Eicha Museum en is daarvoor 

verantwoordelijk.  Tussen de besturen van het Eicha Museum en de Vriendenkring Eicha 

is nauw contact met name over de financiële zaken en de wijze, waarop de 

Vriendenkring het Eicha Museum kan ondersteunen.  

b. Elk  jaar wordt  minimaal een bijeenkomst georganiseerd, waarin de besturen van beide 

stichtingen actuele onderwerpen bespreken. In 2018 werden deze bijeenkomsten 

gehouden op 25 januari en 5 november. 

c. Het bestuur van het Sociaal Cultureel Centrum “De Kattendans” is vanaf 2016 op 

verzoek van de gemeente Bergeijk ook het bestuur van de beheersstichting 

Bezoekerscentrum Teutenhuis. Vooralsnog heeft dit ook in 2018 niet geleid tot 

verbetering van de huisvesting van het Eicha Museum en is het nog steeds zoeken naar 

een goede samenwerking met alle huurders van het Teutenhuis. 

d. Door mevrouw Beex, de weduwe van archeoloog Beex, en haar zoon Willem, eveneens 

archeoloog, is de complete familiecollectie op zondag 7 oktober 2018 tijdens een 

feestelijk samenzijn geschonken aan het Eicha Museum. Voor de collectie is een speciale 
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vitrine in het Eicha Museum geplaatst. Deze vitrine is bekostigd door onze stichting 

Vriendenkring Eicha. 

e. Het bestuur van de Stichting Eicha heeft evenals in voorgaande jaren diverse malen een 

aanvraag gedaan bij de Stichting Vriendenkring Eicha voor een financiële bijdrage ten 

behoeve van de exploitatie en instandhouding van het museum.   

f. Voor de financiën verwijs ik naar het betreffende financiële jaarverslag 2018. 

5. Activiteiten. 

A. Werkgroepen. 

In 2018 was de samenstelling van de werkgroepen als volgt: 

a. Werkgroep ledenzorg en PR:Johan Biemans en Cor Munsters; 

b. Werkgroep activiteiten: Johan Biemans; voor de jaarlijkse vriendenreis aangevuld 

met Netty Paulussen, Jos Smeets en Dick Zweers. 

c. Werkgroep Boekenfonds Wil van Ham: Joke Rijniers, Jos Smeets en Piet d’Haens. 

 

B. Publicaties. 

Ons bestuurslid, tevens conservator van het museum, Johan Biemans heeft zich ook in 

2018 weer verdiept in de archeologie en de historie van Bergeijk, waardoor de zgn. 

Eicha Map wederom een aanvulling rijker is geworden. 

 

C. Bijeenkomsten voor onze vrienden 

a. Vriendenbijeenkomst: 

Op 31 augustus 2018 was het 70 jaar geleden, dat Koningin Wilhelmina bij haar 50-jarig 

jubileum troonsafstand deed ten gunste van haar dochter kroonprinses Juliana. Ter 

gelegenheid daarvan werd destijds in Bergeijk een feestweek georganiseerd, die op film 

werd vastgelegd. Johan heeft daarvan een DVD laten maken; bovendien had hij nog het 

feestprogramma in zijn dossier. De DVD met feestprogramma is tijdens een 

vriendenavond op donderdag 19 april vertoond en uitgereikt; vervolgens bezorgd bij de 

vrienden, die niet aanwezig konden zijn. 

b. Jaarlijkse vriendenreis:    

De vriendenreis werd in 2018 georganiseerd op vrijdag 18 mei. We bezochten de 

bezienswaardige plaatsen Ravenstein en Wijchen met  30 personen. 

In de middagpauze gebruikten we de lunch in restaurant ´t Veerhuis, gelegen aan de 

Maas te Ravenstein. De terugreis bracht ons zoals gebruikelijk naar restaurant “Anno 54” 

in Riethoven voor het afsluitende diner. De totale kosten van de vriendenreis wordt 

betaald door de deelnemers aan de reis. 

In onze bestuursvergadering van 28 augustus is het voorstel besproken om de 

vriendenreis op een eenvoudiger manier te organiseren door bijvoorbeeld de reis te 

beperken tot een dagdeel en met eigen vervoer. Mogelijk dat hierdoor meer vrienden 

willen en kunnen deelnemen.  

c. Lief en Leed :  

Wij besteden aandacht aan nieuwe vrienden van onze stichting, alsmede aan vrienden, 

die om wat voor redenen hun deelname beëindigen. Wij sturen condoleances aan 

nabestaanden van overleden vrienden. 

 

6. Boekenfonds Wil van Ham Fonds en projecten. 

a. Na een aanvraag conform het ”Reglement Boekenfonds Wil van Ham “, beoordeling 

en  goedkeuring door de betreffende werkgroep, werd uit het fonds in 2018 een bijdrage 

van € 875,= toegekend aan Stichting Rijthovens Historie te Riethoven voor het boek  

“Onder de schutse van Sint Anna”, uitgegeven door Heemkundegroep “Van Rijthoven 

toen tot Riethoven nu” in samenwerking met gilde Sint Anna.  

b. Een tweede bijdrage,  groot € 2.500,=  werd op verzoek van Dick Zweers en Johan 

Biemans beschikbaar gesteld voor een dendrochronologisch onderzoek van de 

kapconstructies van de Hofkerk en het Luihuis te Bergeijk. Dit onderzoek moet nog 

plaatsvinden en de bijdrage is nog niet uitgekeerd. 
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7. Financiën.      

a. De jaarlijkse bijdrage van vrienden van onze stichting bedroeg ook in 2018 € 45,=. De 

mogelijkheid bestaat nog steeds om dat bedrag om te zetten in een zogenaamde 

periodieke gift, die voor minimaal 5 jaar schriftelijk moet worden vastgelegd, waardoor 

de gift volledig aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. 

b. Onze stichting publiceert op haar website het financieel jaarverslag, nadat het  bestuur 

dit heeft goedgekeurd. Het financieel jaarverslag wordt ook ter goedkeuring voorgelegd 

aan een zogenaamde kascontrolecommissie bestaande uit twee vrienden van onze 

stichting, niet zijnde bestuursleden. 

8.   Beleid en organisatie.       

a. Het actuele beleidsplan, vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2017 is 

nog ongewijzigd van kracht en te raadplegen op onze website 

www.vriendenkringeicha.com.  

b. Zoals onder item 3. Bestuur, punt e, reeds genoemd heeft het bestuur in alle 

bestuursvergaderingen gesproken over de komende wijzigingen van het Teutenhuis en 

zijn gebruikers. In onze bestuursvergadering van 14 december 2018 zijn over dat 

onderwerp de volgende rapporten ter kennisgeving aangenomen, te weten: 

1. Het door Jan Renkema opgestelde rapport d.d. juni 2018;  

2. Samenwerking Cultuurhistorische organisaties, d.d. 28-10-2018, opgesteld door Cor 

Munsters en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Vriendenkring Eicha; 

3. Memo Gemeente, d.d. 29-11-2018, opgesteld door Peter Kamps. 

4. Stand van zaken m.b.t. vorming van één cultuurhistorische cluster  Bergeijk ´t Hof 

d.d. 20-12-2018, opgesteld door Anja Tils en Cor Munsters. 

c. In 2019 zullen Anja Tils en Cor Munsters zich namens onze stichting blijven inzetten om 

te komen tot een goede samenwerking van verenigingen of stichtingen die actief zijn op 

het  gebied van heemkunde en cultuurhistorie in Bergeijk (zo mogelijk het vormen van 

een cultuurhistorische cluster onder één paraplu).  

9.   ANBI-status.         

Onze stichting beschikt over de ANBI-status en staat bij de Kamer van Koophandel  

geregistreerd onder het RSIN-nummer 8046.95.878 (RSIN = Rechtspersonen   

Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).             

 

 

Riethoven, 25 februari 2019 

Namens het bestuur stichting Vriendenkring Eicha, 

Wim Rijniers, secretaris 
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