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Jaarverslag 2020    
 
1. Inleiding / Algemeen 

a) Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris en vóór publicatie ter goedkeuring 

voorgelegd aan het bestuur. 

b) De stichting Vriendenkring Eicha steunt primair het Eicha Museum (stichting Eicha), maar 

daarnaast kan de Vriendenkring op basis van zijn statuten ook financiële steun verlenen 

aan projecten van verenigingen of stichtingen die actief zijn op het gebied van heemkunde 

en cultuurhistorie in Bergeijk. Verder beheert de Vriendenkring een boekenfonds onder de 

naam Wil van Hamfonds.  

c) De stichting is lid van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM).  

d) De stichting is opgericht op 4 december 1995 en bestaat 25 jaar. 

e) Vanaf maart 2020 zijn ook bij onze stichting de gevolgen van de coronacrisis merkbaar, 

waardoor diverse activiteiten geen doorgang meer konden vinden (zie verderop in dit 

verslag).  

2. Vriendenaantal 

Per 1 januari 2020 bedroeg het aantal Vrienden 96 en op 31 december 94. Er waren dit jaar 

2 opzeggingen, daarnaast zijn 2 vrienden overleden. De partners van de overleden Vrienden 

hebben hun deelname aan onze stichting echter wel voortgezet. 

   

3. Bestuur 

a) Het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven en bestaat uit Anja Tils (voorzitter), Wim 

Rijniers (secretaris), Cor Munsters (penningmeester) en Johan Biemans (PR en 

contactpersoon Eicha Museum). Conform de statuten zijn alle bestuursleden vrijwilligers 

zonder beloning. In 2020 vergaderde het bestuur 4 maal te weten op 20 januari, 18 juni, 

20 oktober en 10 december. 

b) Onze stichting voldoet aan de met ingang van 25 mei 2018 verplichte Algemene  

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een eigen privacyverklaring, die terug 

te vinden is op onze website: www.vriendenkringeicha.nl 

4. Eicha Museum 

Het bestuur van de Stichting Eicha runt het Eicha Museum, dat gevestigd is in het 

Cultuurhuis (eerder Teutenhuis) in Bergeijk. De besturen van het Eicha Museum en de 

Vriendenkring Eicha hebben ook in 2020 diverse malen met elkaar overleg gevoerd over 

de gang van zaken. Het ging hierbij vooral over de financiële ondersteuning van het Eicha 

Museum en hoe de continuïteit van het museum bestuurlijk en in de uitvoering het beste 

vorm en inhoud kon worden gegeven. Dit heeft ertoe geleid, dat leden van het bestuur 

Vriendenkring Eicha in de loop van 2020 toegetreden zijn tot het bestuur van Stichting 

Eicha. In de loop van 2020 is het Teutenhuis omgevormd tot Cultuurhuis Bergeijk en 

daarvan is het Eicha Museum een belangrijk onderdeel. De komende jaren zal verder 

gewerkt worden aan het conserveren van de collectie en het moderniseren van de 

presentatie met als doel voor meer bezoekers interessant te zijn. Om een begin te kunnen 

maken met deze vernieuwingsslag heeft de Vriendenkring in 2020 € 11.000 in de vorm 

van donatie ter beschikking gesteld aan het Eicha Museum/Cultuurhuis Bergeijk.  

5. Activiteiten 

a) Werkgroepen 

In 2020 is de samenstelling van de diverse werkgroepen onveranderd gebleven. Helaas 

konden ten gevolge van de coronacrisis een aantal activiteiten geen doorgang vinden. 

http://www.vriendenkringeicha.nl/
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• Werkgroep ledenzorg en PR: Johan Biemans en Cor Munsters; Johan Biemans heeft in 

2020 weer gezorgd voor diverse informatieve brieven aan alle Vrienden en voor  

aanvulling voor de Eicha Map. Cor Munsters verzorgt binnen deze werkgroep de 

Vriendenadministratie. De verzending van de mailing (deels per mail en deels per post) 

wordt verzorgd door Wim Rijniers als secretaris.  

• Werkgroep activiteiten: Onder leiding van Johan Biemans organiseert deze werkgroep 

de  jaarlijkse vriendenreis. Helaas is vanwege de pandemie in 2020 geen vriendenreis 

georganiseerd kunnen worden. Netty Paulussen, Jos Smeets en Dick Zweers leveren 

aan de organisatie van deze vriendenreis normaal gesproken een belangrijke bijdrage. 

• Werkgroep advies Boekenfonds Wil van Ham: Joke Rijniers, Jos Smeets en Piet 

d´Haens; zij hebben hun werkzaamheden van beoordeling van de subsidieaanvragen 

voor een bijdrage uit het Boekenfonds Wil van Ham wel normaal kunnen uitvoeren. 

 

b) Eigen Publicaties 

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

2020 weer verdiept in de archeologie en de historie van Bergeijk en omstreken, 

waardoor de Eicha Map weer een aanvulling ”Ontdekkingsreis door de Bergeijkse Historie” 

rijker is geworden. 

 

c)  Bijeenkomsten voor onze vrienden 

Er zijn vanwege de covid-19 pandemie geen vriendenbijeenkomsten gehouden kunnen 

worden. Ook de via de NFVM ontvangen uitnodigingen voor bezoeken aan andere 

Nederlandse musea konden daardoor geen doorgang vinden. 

 

d)  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  

Vanuit het Boekenfonds Wil van Ham heeft onze stichting een bijdrage toegekend aan de 

uitgave van de volgende boeken: 

• Lachspiegelingen rond de koffiepot, auteur Johan Biemans; 

• Early Ed, auteur Edwin van Onna. 

7. Financiën  

a) De jaarlijkse bijdrage van vrienden van onze stichting bedroeg ook in 2020 € 45,=. De 

mogelijkheid bestaat 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 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.nl. 

b) In 2019 hebben Anja Tils en Cor Munsters zich namens onze stichting ingezet om te komen 

tot een goede samenwerking van verenigingen of stichtingen, die actief zijn op het gebied 

van heemkunde en cultuurhistorie in Bergeijk. 

http://www.vriendenkringeicha.nl/
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Deze gesprekken met verenigingen en stichtingen hebben in 2020 geleid tot een nieuw 

bestuur van Stichting Eicha en het vormen van Cultuurhuis Bergeijk. Vervolgens zijn er 

een drietal wisseltentoonstellingen in het Cultuurhuis Bergeijk georganiseerd. 

• Samen met het Kempenmuseum uit Eersel: de tentoonstelling van het 

houtsnijwerk van de Bergeijkse kunstenaar Jean Franken; 

• Samen met de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging BKV: de tentoonstelling van 

kunstwerken onder de titel: FLOWers, bloemen en planten; 

• Samen met de stichting Rietveld & Ruys: de tentoonstelling: Nieuws uit Bergeyk, 

het goede wonen. 

Alle 3 de tentoonstellingen hebben veel last gehad van de gevolgen van de coronacrisis 

en de laatste wisseltentoonstelling is tussentijds gesloten moeten worden vanwege de 

lockdown, maar zal zodra de lockdown in 2021 weer is opgeheven alsnog worden 

voortgezet en verlengd.  

 

Tijdens de 3 wisseltentoonstellingen konden de bezoekers ook een bezoek brengen aan 

het Eicha Museum. 

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 januari 2021 

Namens het bestuur Stichting Vriendenkring Eicha, 

Wim Rijniers, secretaris.  

 
 


