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Jaarverslag 2021    
 
1. Inleiding / Algemeen 

a) 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.  

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

c) De stichting is opgericht op 4 december 1995. 

d) Gedurende geheel 2021 waren er voor onze stichting en het Eicha Museum veel 

beperkingen vanwege de coronamaatregelen en konden we maar in beperkte mate actief 

zijn. Ook onze Vrienden waren vanwege het grote besmettingsgevaar van Covid-19 zeer 

terughoudend in deelname aan activiteiten binnen.  

2. Vriendenaantal 

Per 1 januari 2021 bedroeg het aantal Vrienden 93 en op 31 december 89. Er waren dit jaar 

2 opzeggingen, daarnaast zijn 2 vrienden overleden. Er hebben zich geen nieuwe vrienden 

aangemeld en gezien de coronamaatregelen is er ook geen specifieke actie ondernomen m.b.t. 

vriendenwerving. 

   

3. Bestuur 

a) Het bestuur bleef tot 1 maart ongewijzigd te weten Anja Tils (voorzitter), Wim Rijniers 

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

Eicha Museum). Per 1 maart 2021 heeft Wim Rijniers zijn werkzaamheden van secretaris 

en bestuurslid van onze stichting om gezondheidsredenen helaas moeten neerleggen. Wij 

zeggen Wim heel veel dank voor zijn grote inzet en bijdrage aan het bestuur van onze 

stichting gedurende ruim 13 jaar, waarvan vanaf juni 2016 in de functie van secretaris. 

Vanaf 1 maart 2021 neemt Cor Munsters de functie van secretaris waar en fungeert dan 

als secretaris/penningmeester van de stichting.  

Conform de statuten zijn alle bestuursleden vrijwilligers zonder beloning.  

b) In 2021 vergaderde het bestuur 4 maal te weten op 18 maart, 17 juni, 13 september en 

29 november. 

4. Eicha Museum 

Onder verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur van het Cultuurhuis Bergeijk hebben 

vrijwilligers de Eicha Collectie in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden in 

Leiden en de heer Nico Arts (oud-stadsarcheoloog van de gemeente Eindhoven) nader 

geïnventariseerd en in kaart gebracht. Daarop aansluitend is de hele collectie Heesmortel,  

Hofloop en Watermolen overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in 

’s-Hertogenbosch. Vervolgens zijn de voor het publiek interessant onderdelen van deze 

collectie door het Depot in bruikleen gegeven aan de stichting Cultuurhuis Bergeijk. 

Tegelijk met deze ontwikkeling is de expositieruimte voor de Eicha Collectie geüpdatet en 

heringericht.  

Met het RMO Leiden is in 2021 gestart met het overleg over aanpassen en uitbreiden van 

de bruikleenobjecten uit Leiden. Ook is er in 2021 een nieuwe film gemaakt over het 

buidelglas, dat gevonden is bij de opgravingen bij de bouw van het Van Daalenhuis aan 

de Fazantlaan. Deze film is nu te zien in de ontmoetingsruimte van het Cultuurhuis. 

Dankzij de financiële garantstelling vanuit stichting Vriendenkring Eicha waren deze 

belangrijke ontwikkelingen mogelijk. Het bestuur van de Vriendenkring Eicha heeft voor 2  
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jaar 25.000 euro per jaar toegezegd als bijdrage in de verdere ontwikkeling van het 

Cultuurhuis Bergeijk, waarvan de Eicha Collectie voortaan onderdeel uitmaakt. 

Per 22 december 2021 zijn de stichtingen Eicha, Rietveld & Ruys en Bezoekerscentrum 

Teutenhuis gefuseerd tot één stichting, waarbij het Bezoekerscentrum Teutenhuis de 

verkrijgende stichting is. Bij de fusie heeft de stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis haar 

statuten aangepast en de naam gewijzigd in stichting Cultuurhuis Bergeijk. Daarnaast zijn 

de namen Erfgoed Eicha Collectie en Erfgoed Rietveld & Ruys als “merknamen” van de 

nieuwe stichting vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. De verwachting is dat de 

bundeling van krachten nieuwe toekomstkansen biedt, waardoor de archeologische 

vondsten en erfgoedobjecten van Bergeijk op eigentijdse wijze gepresenteerd kunnen 

blijven worden en interessant blijven voor een bezoek van een breed publiek.  

5. Activiteiten 

a) Werkgroepen 

Deze hebben in 2021 geen activiteiten kunnen ontwikkelen vanwege de 

coronamaatregelen en de lange periodes van corona lockdowns. 

• Werkgroep ledenzorg en PR: Johan Biemans en Cor Munsters; Johan Biemans heeft in 

2021 weer gezorgd voor een tweetal contactmomenten met onze Vrienden in de vorm 

van een brief en aanvulling voor de Eicha Map. Cor Munsters verzorgt binnen deze 

werkgroep de Vriendenadministratie.  

• Werkgroep activiteiten: Het organiseren van de jaarlijkse vriendenreis behoort tot de 

acties van deze werkgroep. Maar het moge duidelijk zijn dat de coronapandemie dit in 

2021 onmogelijk heeft gemaakt. Naast Johan Biemans maken Netty Paulussen, Jos 

Smeets en Dick Zweers deel uit van deze werkgroep. In 2022 zal er in overleg met de 

werkgroep een herijking van deze activiteit en de samenstelling van de werkgroep 

plaats moeten vinden. 

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

d´Haens. Er is slechts een aanvraag voor een bijdrage uit het Boekenfonds ingediend.  

 

b)  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 of zeer beperkt doorgang vinden. 

 

c)  Lief en Leed  

Ook in 2021 is in de vorm van een bedankbriefje aandacht besteed aan Vrienden, die om 

wat voor redenen hun deelname beëindigd hebben. Daarnaast sturen we aan 

nabestaanden van overleden Vrienden een condoleance, voor zover dat aan ons bekend 

wordt gemaakt. 

 

6. Boekenfonds Wil van Ham  

Vanuit het Boekenfonds Wil van Ham is er een bijdrage van € 350 toegekend aan het boek 

Lachebekjes van Johan Biemans. 

7. Financiën  

a) De jaarlijkse bijdrage van vrienden van onze stichting bedroeg ook in 2021 € 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 
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een kascontrolecommissie bestaande uit twee vrienden van onze stichting, niet zijnde 

bestuursleden. 

8. Beleid en organisatie 

a) Op 17 juni 2021 is het beleidsplan 2021 – 2025 door het bestuur vastgesteld. Dit plan is 

te raadplegen op onze website www.vriendenkringeicha.nl. 

b) Anja Tils en Cor Munsters maakten beiden in 2021 deel uit van het bestuur van stichting 

Cultuurhuis Bergeijk. Het streven is erop gericht om het bestuur van de Vriendenkring in 

de loop van 2022 aan te passen. Gestreefd wordt naar scheiding van de bestuursfuncties. 

Het vinden van geschikte vrijwilligers bleek ook in 2021 een lastig te realiseren plan. 

c) In 2021 organiseerde het Cultuurhuis 2 wisseltentoonstellingen te weten Nieuws uit 

Bergeyk en Engelen bestaan, echt wel! 

Ook werd deelgenomen aan de landelijke Archeologiedagen in juni. Op 2 dagen waren er 

activiteiten in en rond het Cultuurhuis met name gericht op de jeugd.  

Tijdens deze 3 activiteiten was ook de archeologiecollectie Eicha door de bezoekers te 

bezichtigen. 

d) De openingstijden van het Cultuurhuis waren in 2021: donderdag tot en met zondag van 

13.00 tot 17.00 uur. 

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).   

 

 

Bergeijk, 16 mei 2022 

Namens het bestuur Stichting Vriendenkring Eicha, 

Cor Munsters, secretaris/penningmeester  

 
 

http://www.vriendenkringeicha.nl/

