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Geacht lid,
In overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de statuten van onze vereniging ontvangt u
het verslag over het verenigingsjaar 2012.
1. Bestuursaangelegenheden.
Het Algemeen Bestuur vergadert in het verslagjaar op 23 januari, 21 maart, 23 april, 18 juni
24 september, 12 november en 3 december.
Ter voorbereiding op genoemde vergaderingen zijn 5 DB vergaderingen gehouden.
2. Bestuurssamenstelling.
In de Algemene Ledenvergadering van 15 mei zijn als bestuursleden herkozen;
de heren drs. F. Gooskens en T. C. van Strijen.
De bestuurssamenstelling is na 15mei 2012 als volgt:
C. Machielsen

voorzitter

)

)

drs. R. Moulen Janssen

vice-voorzitter

) dagelijks bestuur

)

J. van Uijthoven

secretaris

)

)

C. van Strijen

penningmeester

)

) algemeen

J. Eijkemans

bestuurslid

) bestuur

drs. F. Gooskens

bestuurslid

)

drs. G. Groenendijk

bestuurslid

)

Vacature

bestuurslid

3. Commissies tot publicaties (redactiecommissie jaarboek)
Ook van de eerstkomende jaarboeken oordeelt de commissie zorgvuldig de ingezonden
artikelen, en de vaststelling van de inhoud.
De werkzaamheden rondom het jaarboek 65 ( jaargang 2013 ) zijn bij het afsluiten van het
verenigingsjaar in een eindfase gekomen. Uit een aantal onderwerpen wordt (nog) een keuze
gemaakt.
De officiële uitreiking van het 1e exemplaar is voorzien in het voorjaar 2013.
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Op 12 april treffen een delegatie van de redactiecommissie en een afvaardiging van het
Oranjeboom bestuur elkaar voor een tweede gemeenschappelijke overleg.
De belangrijkste agendapunten zijn;
•

de opmaak van het 65e Oranjeboom jaarboek met een full color harde kaft.

•

in het kader van Oranjeboom 65 jaar in 2013.opstarten van activiteiten voor een in
dat jaar te houden Symposium.

De samenstelling, per 31 december 2012 van de commissie is:
drs. F. Gooskens (voorzitter/secretaris), mevrouw dr. J.Gorisse, de heren dr. A. Kappelhof,
drs. J. Broeders, dr. A. Donckers en drs. C. Reijner
4. Commissies Lezingen.
Op 25 april organiseert de commissie een bijzondere “beleef-lezing “ in het Breda’s Museum
over de titel ” De Stercke Stadt Breda ”.
De samenstelling, per 31 december 2012 van de commissie is:
drs. G. Groenendijk (voorzitter/secretaris), G. Dinsbach, R. Defilet en H. Kappers
5. Bredase Elite.
Gedurende het verslagjaar zijn er diverse voortgangsgesprekken gehouden.
6. Financiële positie.
De Oranjeboom beschikt per ultimo 2012 over een gezonde financiële positie.
Voor details verwijs ik u naar de financiële verslaggeving over het afgelopen boekjaar.
7. Leden.
Aantal leden per 01-01-2012

493

Aantal leden per 31-12-2012

490

Samenstelling leden aantal:
Ereleden

01-01-2012

31-12-2012

3

3

375

372

59

60

9

9

Bibliotheken

18

16

Instellingen

16

17

Ruilverkeer

13

13

Gewone leden
Belangstellende leden
Gemeentelijke archieven
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Vanaf 15 mei 2012, de datum van de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering, is van
een aantal leden bericht van overlijden ontvangen.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering worden de overledenen herdacht.
8. Activiteiten.
Excursie.
De excursiecommissie bestaat uit de heren J. Eijkemans en drs. R. Moulen Janssen ( beiden
bestuursleden).
In het verslagjaar vinden er met succes twee boeiende excursies plaats een in het voorjaar
naar België in het bijzonder naar kasteel Beloeil en in het najaar naar het Duitse kasteel
Anholt en Nijmegen,
Van leden ontvangen enthousiaste reacties geven aan dat de excursies in een behoefte
voorzien.
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.
Presentatie Jaarboek
Op 12 april is er in samenwerking met de HK “De Drie Heerlijkheden” vanwege de bijdrage
van Frans Gooskens waarin Zundert een rol speelt., de presentatie van het 64e jaarboek.
Onder grote belangstelling wordt door redactievoorzitter drs. F.Gooskens het eerste
exemplaar van het 64e jaarboek overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Margriet van
der Laer, pastor F. Verheije en de plv. voorzitter van de stichting tevens burgemeester van
de gemeente Zundert, mevrouw T. C. Poppe - de Loof.
Voorafgaand aan het “formele“ deel van de avond is er een inleiding door F. Gooskens met

onderwerp “ De stichting van het gasthuis Margriet van de Laer te Zundert in het jaar 1483.

Privé-initiatief of onderdeel van een groot plan?
.

In de lokale pers is de nodige aandacht geschonken aan de presentatie van het jaarboek en
de lezing. Onder de titel “ Nassaus in onbekende geloofsstrijd verwikkeld is op12 april in
dagblad BN/de Stem een artikel geplaatst.
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.
9. Website en Nieuwsbrief.
Onder impulsen van drs. J. Brouwers is de Oranjeboom website continu in een proces van
verbetering.
Het interessanter maken van de website, het toegenomen bezoek is een meerwaarde voor
de aangemelde sponsors.
De digitale nieuwsbrief is een steeds groeiende informatiebron voor en naar onze leden.
Door de toenemende aantrekkelijkheid worden ook meer bezoekers naar de Oranjeboom
website getrokken.
Voor de resultante verwijs ik u graag naar de homepage van onze website.
De traditionele “papieren nieuwsbrieven“ verschijnen in het voor- en najaar.
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Om de bereikbaarheid van website en digitale nieuwsbrief voor onze leden vergroten is nog
steeds een uitbreiding van het email adressenbestand noodzakelijk.
10. Voortgang werkzaamheden Nieuw Beleid.
Tijdens een op

21 maart gehouden AB vergadering is het eerste deel van de beleidsvisie

ter besluitvorming uitvoerig besproken.
Door het bestuur is hierop met een akkoord, rekening houdend omgevingsvariabelen
en reële invulling, positief gereageerd waarbij is verzocht om voornoemde elementen
in de tekst op te nemen.
Tijdens een op 17-09-12 gehouden evaluatiegesprek wordt het besluit genomen het
project om moverende reden voorlopig te stoppen.
11. Overige activiteiten;
Boekhandels
De verkoop van jaarboeken, met een promotionele ondersteuning, door de
Bredase boekhandels is ook in 2012 minder dan verwacht.
Oude jaarboeken
De belangstelling voor oude jaarboeken en/of artikelen hieruit blijft groot.

Breda, mei 2013.
J. L. van Uijthoven, secretaris.
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