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Jaarverslag 2017
Inleiding / Algemeen.
Reeds enkele jaren is in bestuursvergaderingen gesproken over het al of niet aanpassen
van de op 4 december 1992 verleden statuten.
Uiteindelijk is in de bestuursvergadering van 11 april 2017 het besluit vastgelegd om de
statuten geheel te wijzigen. Daartoe was volgens artikel 10 punt 3 goedkeuring van het
bestuur van de Stichting Eicha (Museum) vereist. Na diverse gespreksronden is het
bestuur van die stichting akkoord gegaan.
De nieuwe statuten zijn verleden op 12 oktober 2017 bij Notaris Rijntjes te Eersel.
In artikel 2 is de doelstelling van onze stichting uitgebreider omschreven: behartiging van
zowel de materiële als de immateriële belangen van de Stichting Eicha (Museum), het
Boekenfonds Wil van Ham, alsmede andere verenigingen of stichtingen, die actief zijn op
het gebied van heemkunde en (cultuur)historie in Bergeijk.
Om aan haar doelstelling te kunnen voldoen kent de Vriendenkring begunstigers, die een
jaarlijkse financiële bijdrage leveren van minimaal € 45,=.
1. Vrienden aantal.
Het aantal vrienden neemt de laatste jaren geleidelijk af; zo ook in 2017.
Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal 111 en per 31 december nog 104.
In 2017 hebben 8 vrienden opgezegd en hebben zich 4 nieuwe vrienden aangemeld. Binnen
onze vriendenkring zijn 4 vrienden overleden onder wie onze mede-oprichter, oudvoorzitter en ere-voorzitter sinds juni 2016, de heer Jan Paulussen. Hij overleed op 15 juni
2017. Wij denken met veel respect en dankbaarheid terug aan zijn werk en inzet voor onze
stichting.
2. Bestuur.
Ofschoon verjonging van ons bestuur zeker gewenst is, heeft dit nog niet geleid tot
resultaat. Het blijft wel nadrukkelijk ons streven. Het bestuur bestond in 2017 uit Anja Tils,
voorzitter; Wim Rijniers, secretaris; Cor Munsters, penningmeester; Johan Biemans en
Marion Haima, bestuursleden.
Conform de nieuwe statuten zijn alle bestuursleden vrijwilliger zonder beloning.
In 2017 vergaderde het bestuur 7 maal: 23 januari met vervolg op 13 februari, 27 maart,
11 april, 19 juni,
21 september, 24 oktober en op 11 april een buitengewone
bestuursvergadering in verband met de statutenwijziging.
3. Eicha Museum.
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.
Elk jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin de besturen van beide stichtingen
actuele onderwerpen bespreken. In 2017 werd deze bijeenkomst gehouden op 22 februari.
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Statutair bestond het Eicha Museum op 11 oktober 2016 40 jaar. Door omstandigheden
heeft het bestuur van de Stichting Eicha besloten dat jubileum officieel te vieren op 20 en
21 mei 2017. In het kader van het 40-jarig bestaan werd een speciale tentoonstelling
gehouden van bijzondere vondsten, die in bruikleen werden ontvangen van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, zoals een bronzen zwaard van ongeveer 700 jaar
voor onze jaartelling en een aantal bronzen bijlen uit de Bronstijd.
In het weekend van 20/21 mei bezochten ca. 80 personen de feestelijke viering en de
tentoonstelling.
In het hele jaar 2017 werd het museum bezocht door 3.145 personen, waarvan 635
leerlingen en 557 in groepsverband, verdeeld over 31 groepen.
Het Eicha Museum is gehuisvest in het Teutenhuis. 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 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.
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. Het bestuur van
Vriendenkring Eicha heeft daarmee ingestemd. Het museum heeft te weinig middelen om
zichzelf te bedruipen. Voor de financiën verwijs ik naar de betreffende financiële
jaarverslagen.
4. Activiteiten.
A. Werkgroepen. In 2017 is het bestuur van Vriendenkring Eicha gestart om uitvoerende
werkzaamheden onder te brengen in werkgroepen. In 2017 zijn de volgende
werkgroepen actief geweest:
a. Werkgroep ledenzorg en PR; Johan Biemans en Marion Haima;
b. Werkgroep activiteiten: Johan Biemans en Marion Haima. 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.
a. Ons bestuurslid, tevens conservator van het museum, Johan Biemans heeft zich
ook in 2017 weer verdiept in de archeologie en de historie van Bergeijk, waardoor
de zgn. Eicha Map 3 wederom een aanvulling rijker is geworden.
b. Ter gelegenheid van 100 jaar De Stijl is door Edwin en Norbert van Onna een boek
samengesteld en uitgegeven onder de titel “Modernisten in Bergeijk – 100 jaar De
Stijl”. Zie ook onder punt 5.
C.

Bijeenkomsten voor onze vrienden.
a. Lezingen : op 17 maart is door onze vriend Prof. Dr. F(rans) Theuws een lezing
gehouden met als onderwerp “ Begraven in Bergeijk vanaf de tijd van de Franken
tot nu toe“.
b. Jaarlijkse vriendenreis: op 9 juni vond onze jaarlijkse vriendenreis plaats. We
brachten een uitgebreid bezoek aan de historisch stad Luik. Na de busreis dronken
we koffie in het restaurant van het futuristische stationsgebouw, ontworpen door
de beroemde Catalaanse architect Santiago Calatrava. Vervolgens bracht de bus ons
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naar het centrum, waar we achtereenvolgens de musea “Grand Curtius” en
“Archéoforum” onder leiding van onze eigen gids Johan bezochten.
In de middagpauze gebruikten we een lunch, bestaande uit befaamde Luikse
gehaktballetjes met frites. De terugreis bracht ons naar restaurant “Anno 54” in
Riethoven voor het afsluitende diner. Deze vriendenreis wordt jaarlijks door onze
stichting georganiseerd en volledig bekostigd door de deelnemers aan de reis.
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.
5. Wil van Ham Fonds.
Na een aanvraag conform het ”Reglement Boekenfonds Wil van Ham “, beoordeling en
goedkeuring door de betreffende werkgroep, werd uit het fonds in 2017 één substantiële
bijdrage toegekend aan Edwin en Norbert van Onna voor hun uitgave “Modernisten in
Bergeijk – 100 jaar De Stijl”.
6. Financiën.
De jaarlijkse bijdrage van vrienden van onze stichting bedroeg in 2017 wederom € 45,=.
Een aantal vrienden hebben hun bijdrage omgezet in een zogenaamde periodieke gift en
voor minimaal 5 jaar vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Een aldus vastgelegde
periodieke gift is volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Onze stichting
publiceert op haar website het financieel jaarverslag, nadat het bestuur dit heeft
goedgekeurd.
7. Het actuele beleidsplan.
In de bestuursvergadering nr. 170, d.d. 13-02-2017, is het beleidsplan 2017-2021
vastgesteld en goedgekeurd. Dit beleidsplan is te raadplegen op onze website
www.vriendenkringeicha.com
8. ANBI-status.
Op 27-03 heeft onze secretaris schriftelijk geantwoord op het verzoek van de
belastingdienst (kantoor Hoofddorp) om te voldoen aan een aantal voorschriften, die
vereist zijn om aangemerkt te blijven als ANBI.
Onze stichting blijft voldoen aan de ANBI-status en staat bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder het RSIN-nummer 8046.95.878. (RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
Riethoven, 10 april 2018,
Namens het bestuur
W.A.D. Rijniers,
Secretaris Stichting Vriendenkring Eicha
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