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  Geschied en Oudheidkundige Kring van Stad en land van Breda “de Oranjeboom” 
  opgericht in 1948 onder de zinspreuk “Ex arbore fructus” 

 
 
 

 
Geacht lid, 
 

In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van onze vereniging 
ontvangt u hierbij het verslag over het verenigingsjaar 2014. 

 
1. Bestuursaangelegenheden. 

Het Algemeen Bestuur vergaderde in het verslagjaar op 20 januari, 17 maart, 14 april, 
26 mei, 15 september en 15 december. 
De ALV werd gehouden op 17 juni. 

 
2. Bestuurssamenstelling. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 juni zijn als bestuursleden herkozen 
de heren van Uijthoven, Moulen Janssen en Groenendijk. 
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen mevrouw Striekwold en de heer van de 
Garde. De heer Eijkemans besloot zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen; hij was 
bestuurslid sinds mei 1975. 
 
De bestuurssamenstelling was na 17 juni als volgt: 
C. Machielsen   voorzitter  )   ) 
drs. R. Moulen Janssen vice-voorzitter ) dagelijks bestuur ) 
J. van Uijthoven  secretaris  )   ) 
C. van Strijen   penningmeester )   ) algemeen 
W. van de Garde  bestuurslid     ) bestuur 
drs. F. Gooskens  bestuurslid     ) 
drs. G. Groenendijk  bestuurslid     ) 
mevr. D. Striekwold  bestuurslid     ) 

 
3. De Commissie tot publicaties (redactiecommissie Jaarboek) 

 
Op 18 februari werd het Jaarboek 2013 (nr. 66) gepresenteerd op het Stadsarchief in 
Breda. Het was een coproductie met de Ghulden Roos die in december 2013 haar 
73ste Jaarboek het licht deed zien. Beide Jaarboeken hadden als thema de 
geschiedenis van de suikerindustrie in West-Brabant. 
 
De samenstelling van de redactiecommissie was per 31 december 2014: 
Drs. F.A. Gooskens (voorzitter/secretaris), drs. J.M.H. Broeders, dr. A.J. Donckers, dr. 
A.C. Kappelhof, drs. C.J. Reijner, dr. Y Alkema.  
Mevr. dr. J.J.A.M. Gorisse nam in 2014 afscheid van de redactiecommissie. Ze was 
sinds 1998 lid van de commissie. 
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4. Financiële positie en ledenbestand. 

De Oranjeboom had ook eind 2014 weer een gezonde positie, ook al geeft de 
exploitatie 2014 een tekort van ca. € 4900,- te zien. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door de niet voorziene wisseling van de drukker van ons Jaarboek. Onze 
oude wervingsfolders waren voorzien van het adres van deze drukker en dus niet 
meer bruikbaar. Kosten nieuwe folder, met eigen adres nu voor vele jaren bruikbaar. 
In een keer afgeschreven ruim € 2000,-, Verder nog te innen over 2014 ruim 2300,-.  
 
Het ledenbestand is nu geheel geactualiseerd en alle leden met 3 jaar achterstand 
zijn na maningen nu geschrapt. Het leden aantal was per 31-12-2014: 464. Een 5 jaar 
geleden waren dat er steeds rond de 500. Actie nodig. 

 
5. Activiteiten 

- Excursies: in april 2014 reisden we af naar kasteel van St. Aldegonde in Bornhem 
en naar Fort van Breedonk in Willebroek in België. 

       In september togen we naar Egmond Binnen en Alkmaar. 
- Lezingen:  

o Maart 2014: Macht en Pracht door Walter van de Garde 
o April 2014: Generaal David Baron Chassé door Jan Schulten 
o Mei 2014: Frederik van Pruisen en Hooge en Lage Zwaluwe door Ada 

Peele 
o Juni 2014: Zestiende-eeuwse oproerkraaiers uit Breda veroordeeld door 

Sander Wassing 
o 9 oktober 2014: presentatie Stripboek “Het turfschip van Breda” door de 

stg. De Spaansche Brabander”, met medewerking van de Oranjeboom. 
o 18 december 2014: Filips Willem door Fons Bonroy 

- Presentatie Jaarboek 2013: in februari 2014 in het gebouw van het Stadsarchief. 
Diverse lezingen over de geschiedenis van de  Suikerindustrie in West-Brabant. 
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de heer van den Nieuwenhof (Royal 
Cosun) en de heer Kroes (Suiker Unie Dinteloord). 
Op 14 december 2013 was het Jaarboek 73 van de Ghulden Roos al 
gepresenteerd. De Jaarboeken van de Oranjeboom en De Ghulden Roos waren 
complementair en hadden als onderwerp de Suikerindustrie in West-Brabant. 
 

 
6. Website en Nieuwsbrief 

- Website: in 2014 is gekozen voor een nieuwe provider. Niet duurder maar wel 
met meer mogelijkheden. De oude provider voorzag niet meer in ontwikkelingen. 
Jan Brouwers, onze webmaster, verbeterde de kwaliteit van onze website en is 
daar nog steeds mee doende. 

- Nieuwsbrief: de maandelijkse Nieuwsbrief voorziet in meer informatie, vooral in 
combinatie met de website door “links”. 

 
7. Voortgang werkzaamheden Nieuw Beleid (2015-2023) 

Na een “pas op de plaats” is er in 2014 een grote vordering gemaakt. In 2015 zal er 
zeker een start mee worden gemaakt. 
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8. Boekenverkoop 

- Via de boekhandel viel tegen. Het themanummer over de Suikerindustrie sprak 
niet aan. 

- De verkoop van oude boeken verliep daarentegen iets beter; zeker voor een  
€ 600,- verkocht. 

 
9. De Elite van Breda 

- Een project van de Stichting Jac, van Hooijdonk waarin de Oranjeboom 
deelneemt: het alsnog uitgeven van het boek “De Elite van Breda” dat onvoltooid 
bleef na het overlijden van de Bredase historicus Jac. Van Hooijdonk. Komt in 
2015 uit. 

 
 
Dit jaarverslag wordt op 9 juni 2015 aan de ALV aangeboden ter goedkeuring. 
 
 
Mei, 2015 
 
 
De secretaris (interim), 
 
T.C. van Strijen 
 


