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Jaarverslag 2021 heemkundekring de Heerlyckheit Dongen 

  

  

Bestuurs- en financieel verslag 2021. 

Het bestuur van de heemkundekring bestaat volledig uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn onbezoldigd en worden 

door de leden tijdens de ALV voor een periode van drie jaar benoemd.  

De samenstelling van het bestuur is per 7-7-2021 

Mathé Koenen  interim-voorzitter 

Ellie Oerlemans secretaris 

Ton Okkerman  penningmeester 

Ranko Hamelinck lid 

Hans Sprangers  lid 

Piet van der Pluijm lid 

 

Financiële besturing.   

Vanaf juli 2021 is de nieuwe penningmeester actief. In het financieel jaarverslag zijn er door hem enkele wijzigingen 

aangebracht, waardoor de cijfers nog transparanter zijn. 

De cijfers van 2021 laten een positief resultaat zien van € 3.504, (in 2020 was dit € 2.293 negatief)., Begroot was een 

positief resultaat van € 584. 

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de contributieverhoging en de goedkopere drukkosten van de Wazerweijen door 

een nieuwe drukker (Leyten in Dongen). 

Op de balans zien we een saldotoename van onze banktegoeden van ongeveer € 10.000. Tegenover deze tegoeden 

staan diverse reserveringen die we in 2022 en 2023 gaan aanspreken. Bv. een reservering voor de aanschaf van 

gereedschappen. 

Op 16 februari jl heeft de kascontrole plaatsgevonden, waarbij decharge is verleend door de kascontrolecommissie, 

bestaande uit Bert Kalter en Felix Janssen, aan het bestuur.  

Ook de begroting laat een positief saldo zien.( € 886). De contributie wordt ook in 2022 verhoogd met 

€ 1,50 naar € 20,50. We stellen voor de contributie voor 2023 te laten staan op € 20,50. Bij de volgende ALV wordt 

bekeken of we weer een verhoging moeten toepassen.  

De subsidie voor 2022 (€ 2.545) is reeds toegekend en in de begroting opgenomen. 

Verder is er een sponsorcommissie opgericht om gelden bij elkaar te krijgen voor de financiering van de mozaïeken.  

 

Evenementen / Activiteiten 2021: 

Ook in 2021 blijft de pandemie de agenda beheersen, geplande activiteiten moeten afgezegd worden, voorwaarden 

waaronder een activiteit doorgang kan vinden wisselen voortdurend. De werkgroepen kunnen met in achtneming van 

de coronamaatregelen over het algemeen doorgaan met hun activiteiten. De redactie van de Wazerweijen verzorgde 

vier uitgaven van ons blad. Van de geplande activiteiten voor de leden vonden uiteindelijk onderstaande lezingen en 

de Open Monumentendag doorgang.  

 

Zondag 2 mei: Walk by tentoonstelling ‘Dongense hanen’ 10.00 uur tot 17.00 uur Hoek Hoge Ham met Sint 

Josephstraat, bij de torenspits  

Op de hoek van de Hoge Ham en St. Josephstraat wordt al maanden door vrijwilligers van de heemkundekring 

restauratiewerkzaamheden verricht aan de toren van de Sint Josephkerk. En ook het haantje van de toren ontkomt niet 

aan de werkzaamheden. Dankzij uw gulle gaven is geld opgehaald zodat de haan opnieuw verguld is geworden. En 

voordat de haan weer op grote hoogte Dongen gaat overzien, willen we u de gelegenheid geven oog in oog met deze 

haan te staan. Daarnaast vergezellen we de haan van nog twee andere Dongense hanen. Voor deze dag krijgen we de 

haan van huize Overdonk en het Elisabethgasthuis in bruikleen, zodat we een echte hanenparade hebben die dag.  

Maandag 25 oktober Lezing door Paul Faes Vliegveld de Heidebloem:  
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In de week dat Dongen haar bevrijding (77 jaar geleden) herdenkt, past de lezing door Paul Faes goed. Kort na het 

begin van de Tweede Wereldoorlog legt de bezetter Fliegerhorst Gilze-Rijen aan. In de wijde omgeving wordt 

ondersteunende infrastructuur voor deze luchtmachtbasis gebouwd. 

 

Maandag 22 november Gelukkig hebben we de foto’s nog… Over het wel en wee van 40 jaar cultuurhistorisch 

erfgoed in Dongen  (deze lezing is al eens eerder gegeven, maar vanwege corona moest snel een andere lezingen verzorgd 

worden) 

Het verdwijnen van prachtige panden in de naoorlogse periode was mede de aanleiding voor het oprichten van de 

heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. De vereniging stelt zich mede ten doel zich in te zetten voor behoud van 

ons steeds onder druk staande cultuurhistorisch erfgoed. Aan de hand van foto’s blikken we terug op wat er gedurende 

het bestaan van de vereniging onder de slopershamer verdween, maar ook waar bedreigd erfgoed behouden bleef, al 

dan niet met inspanning van heemkundigen. 

 

De algemene ledenvergadering werd ook dit jaar een paar maal uitgesteld en vond plaats op woensdag 7 juli zonder 

het gebruikelijke programma na afsluiting van de algemene ledenvergadering. 

 

Zondag 12 september 2021: Open monumentendag 

Het thema in Dongen is ‘Leer & Leren’. Op twee bijzondere locaties in Dongen worden bezoekers rondgeleid en 

vertellen enthousiaste vrijwilligers over de geschiedenis van deze locaties. Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen 

presenteert in samenwerking met gemeente Dongen een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Beide locaties 

zijn geopend vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 

 

Leer: Heuvelpark 

Dongen is bekend om zijn looierijen en leerproductie. Op het Heuvelpark wordt uitleg gegeven over de rol van het 

water van de Donge bij het looien en de ontwikkelingen van looien aan huis naar de grote leerfabrieken zoals op het 

Heuvelpark staan. Voor kinderen is er de mogelijkheid om te leren werken met leer.   

 

Leren: Heilig Hartschool 

Dongen heeft al vanaf de 19e eeuw een naam hoog te houden op het gebied van onderwijs. Op en rond de Heilig 

Hartschool krijgen bezoekers informatie over het onderwijs in Dongen van vroeger en nu. Ook hebben bezoekers de 

gelegenheid om het oude gedeelte van de school te bekijken voordat het een andere bestemming krijgt. Kinderen 

kunnen naast andere activiteiten onder meer aan de slag met het maken van een mozaïek. 

 

Beleidsvoornemens:   

De heemkundekring wordt bestuurd door zes vrijwilligers die naast hun bestuurlijke taken veel uitvoerende taken 

hebben. Naast de bestuurlijke verplichtingen zoals het voeren van de ledenadministratie, het secretariaat, het 

penningmeesterschapen representatieve taken hebben alle bestuursleden zitting in één of meerdere werkgroepen of 

commissies.  

 

Vooruitblik 2022: 

→ Doorlopende aandacht voor het behoud van de Mozaïeken van Marius de Leeuw. Inmiddels in een beslissende 

fase. 

→ Afronding door vrijwilligers restauratie van de torenspits van de voormalige St Josephkerk  

→ Afronding door vrijwilligers restauratie van de Lourdesgrot van de zusters Franciscanessen  

→ Het bestuur beraadt zich momenteel op een andere manier van aansturing van de vereniging waardoor meer 

ruimte is voor de beleidsvormende bestuurstaken en de werkgroepen met minder directe aansturing uit het 

bestuur functioneren.   

→ Uitgifte van een dialectboekje. 

→ Zoeken naar voorzitter en actieve leden 

 

 


