42e Jaarverslag Paulus van Daesdonck
over het verenigingsjaar van 1-9-2016 tot en met 31-8-2017
door secretaris Johan Mulders
Algemeen
Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan
het eind van het verenigingsjaar 546 leden.
Samenstelling bestuur: Gerard Oomen, Hans van der Zanden,
Louis Vriens, Joke van Baal, Johan Mulders, Karel van den Hout,
Peter van der Ven, Ger Schuurmans en Marijke van Hooijdonk.
Er zijn dit jaar acht bestuursvergaderingen van de
heemkundekring geweest en twee van de stichting Paulus’
Museum. Het museum wordt beheerd door een aparte stichting.
Het bestuur van de vereniging Heemkundekring Paulus van
Daesdonck is tevens het bestuur van de Stichting Paulus’
Museum, aangevuld door drie oud-bestuursleden van de
vereniging.
Het bestuur wordt ondersteund door enkele zeer actieve
werkgroepen.
De vereniging ontving over 2016 subsidie van de gemeente
Alphen-Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet de
heemkundekring, maar wel het museum.
De contributie bedroeg voor de leden € 22,50 per gezin (€ 19,50
bij betaling via automatische incasso).

Activiteiten
a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 211 t/m 215.
b. Er waren 5 avondactiviteiten:
•

20 september: lezing over Dialecten (door Jos
Swanenberg)

•

10 oktober (jaarvergadering): na de pauze
presenteert Toon van Miert een verhandeling over
heiligen en regionale bedevaartsoorden.

•

21 november: lezing over Brouwerij de Roskam (Jan
Jansen Openluchtmuseum Arnhem)

•

13 maart: lezing over hondenkarren (Bert Willemen)

•

24 april: lezing over Archeologie in ons heem (Karel
Leenders)

c. Er waren twee tentoonstellingen:
•

Vanaf 2 oktober: “Tussen Pot en Pint” ‘Daar werd
gegeten en gedronken’ over uitspanningen in ons
Heem.

•

Vanaf 1 april: “Ondergronds Verleden” – ‘Wat lieten
onze voorouders achter in de Bodem?’ over
archeologie

d. 5 februari 2017: Een optreden van het Bredaose duo:
“Dun Bart en Dun Teej” (Borghouts) in zaal Vianden in
het Ginneken
e. 20 mei: Fietstocht langs het klooster aan de
Seminarieweg, voormalig landgoed en seminarie IJpelaar
en de archeologiehoek in de Brede School aan de
Viandenlaan
f.

Paulus nam op 30 oktober deel aan de dorpsquiz in
Bavel en werd gedeeld 12e (van de 60 deelnemers).

g. Op 18 november was de regionale heemquiz voor de
heemkringen van West-Brabant in Oudenbosch. Paulus
werd gedeeld 6e (van de 18 heemkringen).
h. Promotie:
•

Informatie aan een aantal campings in ons heem in
verband met de openstelling van het museum in de
zomermaanden.

•

Vele keren in regionale kranten informatie gegeven.

•

Paulus van Daesdonck is inmiddels ook te vinden op
facebook.

i.

Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden
werd hen op 16 november een gezellige avond
aangeboden.

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de
Brieven van Paulus.
Contacten met anderen
• Brabants Heem: regio-overleg in Drimmelen (27 oktober)
en in Ulvenhout (10 april). Dit laatste regio-overleg werd
georganiseerd door onze Heemkundekring.
•

Diverse HKK en musea in onze regio, onder andere via
ruilabonnementen van tijdschriften.

•

Vanuit Landstad de Baronie is een geregeld overleg op
gang gekomen met betrekking tot de toekomst van
streekmusea rond Breda. Het gaat dan met name over
thematisering van de verschillende musea en/of
afstemmen van de collecties.

•

In verzorgingshuis de Donk en in Overakker worden
geregeld tentoonstellingen ingericht door Paulus; in de
Donk ook een kerststallenexpositie.

Werkgroepen(commissies)
a. Redactie Brieven van Paulus: De redactie bestaat uit Hans
van der Zanden, Louis Vriens, Johan Mulders en Kees
Leijten. redactie@paulusvandaesdonck.nl
b. Depots en werkruimte: De mannen van de depots (Kees
Leijten, Toon van Miert en Karel van den Hout) zijn elke
woensdagmorgen in een van de depots in Ulvenhout te
vinden. Zij inventariseren, sorteren en registreren.
c. Museumcommissie: Onder leiding van Kees Leijten
nemen Joke van Baal, Karel van den Hout, Frans van Aert
en Thom Neger diverse praktische werkzaamheden op
zich. Zij zijn een actieve werkgroep en organiseren het
onderhoud, het schoonmaken, de inrichting, de tuin en
alle andere zaken die op het museum betrekking
hebben. Zij zijn ook betrokken bij het inrichten van de
tentoonstellingen.
De entree van het museum is inmiddels voorzien van een
glazen 2e deur, gesponsord door de Pierre de Jonge
Foundation, Rabobank en Jumbo. Dankzij deze
tussendeur staat de buitendeur vaak uitnodigend open.
In de zomermaanden is geëxperimenteerd met extra
doordeweekse middagopenstellingen.

d. Gens Pauli: Na verwerking van 4.263 geboorte-, 919
huwelijks- en 3.330 overlijdensakten uit de burgerlijke
stand en 11.672 doop-, 3.422 trouw- en 5.929
begraafakten zijn nu 97.148 vermeldingen van 18.790
personen geregistreerd. Er zijn 19.565 bidprentjes
ingevoerd.
e. In het weekend van 28 en 29 januari organiseerde de
werkgroep Heusdenhout zeer succesvol de
fototentoonstelling Oud Heusdenhout.
f.

Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken
die met automatisering verband houden. Het gaat onder
andere om het bijhouden van de website. Inmiddels zijn
alle Brieven van Paulus gedigitaliseerd en daarvan zijn de
nummers 1 tot en met 150 te raadplegen via de site:
www.paulusvandaesdonck.nl

g. Tentoonstellingscommissie: De commissie bestaat uit
een vaste kern van vijf bestuursleden die ad hoc wordt
aangevuld met themadeskundigen. Deze commissie is
verantwoordelijk voor de te kiezen thema’s en voor de
inhoudelijke en organisatorische aspecten van de
tentoonstellingen.
Museum
a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het
bestuur van de HKK en 3 oud-bestuursleden/
medestichters van de museum: Dick Meeren, Adam
Verkooijen en Kees Leijten.
b. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot
alle taken die uitgevoerd moeten worden.

Zij krijgt hulp van beheerder Iwan Turzinski. Iwan is op 15
juni met pensioen gegaan, maar blijft actief in het
museum als vrijwilliger. Verder zijn er de vele onmisbare
andere vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en
rondleidingen verzorgen.
c. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de
gemeente Breda en ad hoc bijdragen van stichting ‘t
Hofflandt. Een substantieel bedrag voor het museum
komt van onze 11 sponsors. We zijn blij met hun steun.
Zij staan vermeld op het sponsorbord in het museum,
worden altijd genoemd in de Brieven van Paulus en staan
ook nadrukkelijk op onze website.
d. Dit jaar deden wij ook mee met de clubkasactie van de
Rabobank. Die bracht het musem € 477,- op voor een
nieuwe geluidsinstallatie. Daarnaast kreeg Paulus € 406,van de Jumbo actie ‘spek je kas’ om een project voor de
jeugd te financieren.
e. Jaarlijks bezoeken ongeveer 2000 mensen de
tentoonstellingen.
f.

Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik
van een meer-jarenonderhoudsplanning, die is
ondergebracht bij de gemeente Breda. Jaarlijks wordt
voor het onderhoud gereserveerd.

Beleidsplan 2010-2020
In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de
komende jaren aangegeven. Het beleidsplan dient als leidraad
voor de activiteiten die we gaan ondernemen.

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Voor het jaar
2016-2017 zijn vijf actiepunten geformuleerd:
•

aansluiten bij social media, onderzoek actieve facebook
pagina en website actueel houden.

•

kerkhoven-werkgroep installeren met oog op mogelijke
tentoonstelling in 2018 of 2019.

•

boekenverkoop professionaliseren en prijsbeleid
bekijken.

•

aan de hand van lokale aanknopingspunten
(bijvoorbeeld 4 en 5 mei dodenherdenking en bevrijding)
scholen ondersteunen op onderwerp oorlog en vrede.
Bij wijze van proef wordt gestart met de scholen in
Ulvenhout.

•

er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van
regionale samenwerking (in de Baronie) tussen de
heemkundemusea. Paulus doet hier actief aan mee.

Inmiddels heeft Paulus een facebookpagina en is de website
geheel vernieuwd (na een hack).
De werkgroep Kerkhoven is geformeerd en zal in de loop van
2018 met resultaten komen.
Met de scholen is contact opgenomen over ondersteuning i.v.m.
thema’s als dodenherdenking en bevrijding, maar ten gevolge
van de zeer volle lesprogramma’s heeft dat nog niet veel
resultaat opgeleverd.
De regionale samenwerking tussen de musea in de Baronie is
inmiddels zo ver dat een paar pilotprojecten worden opgestart
om ‘aan elkaar te wennen’.

De discussie over de vraag hoe we als heemkundekring en
museum staan in de samenleving heeft na enkele heisessies wel
het denken in gang gezet, maar nog geen concrete
veranderingen in de organisatie en de werkwijze van het bestuur
teweeg gebracht. De zoektocht wordt voortgezet.
We moeten meer aansluiten bij de maatschappelijke
ontwikkelingen, boeiend zijn voor de mensen van nu en streven
naar verjonging van het ledenbestand.
Samenvattend: We moeten als vereniging en museum alert zijn
op de veranderingen van de maatschappij om ons heen en tijdig
anticiperen.
De actiepunten voor het komende jaar (2017-2018):
•

Op zoek gaan naar meer het sponsoren.

•

Actief werken aan uitbreiding van het ledenbestand

•

De openstellingstijden van het museum verruimen. Dat
kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

•

In regionaal verband de samenwerking met andere
musea versterken.

•

Intern de organisatie van het bestuur en de werkwijze
tegen het licht houden.

Het was weer een druk jaar en het gaat nog steeds goed met
onze vereniging en met het museum. Dat is te danken aan de
inzet van vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Wel zouden wij
graag nog meer leden in een actieve rol zouden willen zien. Met
dank aan alle mensen die Paulus een warm hart toedragen en
daadwerkelijk steun verlenen.

