45e jaarverslag Paulus van Daesdonck
Over het verenigingsjaar van 1-9-2019 tot en met 31-8-2020
door notulist Ger Schuurmans
Voorwoord
Het afgelopen verenigingsjaar is in alle opzichten een
memorabel jaar geweest.
Niemand heeft kunnen voorspellen wat u en ons is overkomen.
Wij beleven totaal onverwachts een pandemie die in historisch
opzicht te vergelijken valt met de middeleeuwse pestepidemie
of de Spaanse griep ruim 100 jaar geleden. Ondanks deze
bijzonder ingrijpende gebeurtenis is het bestuur erg actief
geweest. Dit verslag geeft hiervan een uitgebreide weergave.
Het bestuur is er zich van bewust dat de vereniging bestaat voor
en dankzij de leden. Dit is vooral afgelopen jaar tot uitdrukking
gekomen in de discussies ter voorbereiding van het nieuwe
beleidsplan dat tijdens de algemene ledenvergadering aan u ter
goedkeuring zal worden aangeboden.
Het bestuur betreurt het bijzonder dat als gevolg van de strenge
coronaregels een aantal evenementen niet kon plaatsvinden,
zoals enkele lezingen en de jaarlijkse fietstocht.
Toch zijn de voorbereidingen volop doorgegaan en hopen wij
het volgend jaar met extra energie de vereniging te laten
bloeien.

Verslag van het bestuur
Het afgelopen jaar heeft een aantal hoogtepunten gekend, zoals
een zeer succesvolle lezing van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
over de Gouden Eeuw in Brabant, in een uitverkochte Pekhoeve.
Er was een bijzondere lezing door Frans Ruczynski over onze
Poolse bevrijders in samenwerking met de Lionsclub Breda en de
Nederlands Hervormde Kerk Ginneken. Helaas werden twee
andere lezingen geannuleerd vanwege de afgekondigde
lockdown.
Dit jaar is de commissie Uitgeverij erg actief geweest.
Eind 2019 heeft Ad Jansen zijn fraaie boek over Ulvenhout
gepresenteerd. Dit boek is bijzonder goed ontvangen in onze
gemeenschap. Er zijn zelfs plannen om naar aanleiding hiervan
een wandeling met gids door Ulvenhout te gaan organiseren.
Daarnaast werd ook gewerkt aan het inmiddels verschenen boek
over het Markdal en het hopelijk komend jaar verschijnend boek
over Heusdenhout. Het schrijversteam onder aanvoering van
Wim Joosen is druk bezig met de laatste loodjes.
Activiteiten
Onze activiteiten kunnen worden samengevat als
kwartaaluitgave Brieven van Paulus, periodieke Paulusmail,
lezingen, halfjaarlijkse tentoonstellingen, jaarlijkse deelname aan
Open Monumentendagen, deelname dorps- en heemquizzen,
jaarlijkse muziekmiddag, uitgave boeken, jaarlijkse
vrijwilligersavond, algemene ledenvergadering, archivering.
Het afgelopen jaar hebben de volgende evenementen voor
leden wel plaatsgevonden:

•

15 sep

Open Monumentendagen

•

16 sep

Lezing door prof. dr. A.J.A. Bijsterveld.

•

7 okt

Jaarvergadering

•

7 okt

Film "Vrijgevochten" na de jaarvergadering

•

13 okt

Tentoonstelling "75 jaar bevrijd"

•

25 okt

Quiz Bavel

•

18 nov

Lezing door Frans Ruczynski

•

22 nov

Heemquiz Fijnaart

•

27 nov

Vrijwilligersavond

•

28 nov

Presentatie boek Ad Jansen

•

29 nov

Quiz Ginneken

•

2 feb

Muziekmiddag Baomus

•

10 feb

Audiovisuele presentatie door Peter Janssens

Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur
besloten de algemene ledenvergadering in januari te laten
plaatsvinden. Hieraan is gekoppeld dat met ingang van 2022 het
verenigingsjaar voortaan gelijk zal lopen aan het kalenderjaar.
Na 15 maart van dit jaar konden de georganiseerde
evenementen helaas niet door gaan. Zij staan echter nog steeds
op de agenda en zullen, zodra het weer kan, plaatsvinden.
In oktober werd de wisseltentoonstelling “Pronkstukken van
Paulus” beëindigd. De fraaie verzameling uit ons museumdepot
was met 550 bezoekers een succes.
De tentoonstelling “75 jaar bevrijd” was indrukwekkend maar
moest helaas tijdelijk worden gesloten. Samen met de lezing “De
bevrijding door de Polen” is door onze vereniging waardig
aandacht geschonken aan dit belangrijk historisch gebeuren.

De moderne technologische ontwikkelingen gaan ook aan
Paulus niet voorbij. Dit jaar zijn wij lid geworden van “Brabant
Cloud”. Er zal een collectieplan worden opgesteld van onze
museumcollectie en die zal dan uiteindelijk gedigitaliseerd
worden. Op deze manier zal iedereen de mogelijkheid hebben
onze collectie via de computer te doorzoeken. Het is nog niet
zover. Voorlopig is een kleine werkgroep gestart met de
bidprentjescollectie. Het werk vraagt zoveel mankracht dat
gestreefd wordt naar verdere uitbreiding van de werkgroep met
vrijwilligers. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Om dit alles mogelijk te maken heeft het museum nu ook
internet. Ook onze communicatie met de leden vindt steeds
meer plaats via het internet. Het komende jaar zal hieraan extra
aandacht worden besteed. Onze website zal meer aandacht
krijgen en actiever worden beheerd. Daarnaast is een voorzichtig
begin gemaakt met een Facebookpagina. De Paulusmail is voor
velen al een vertrouwd informatiemiddel.
De jaarlijkse muziekmiddag vond plaats in gemeenschapszaal
Vianden. Een volle zaal genoot van een spetterend optreden van
de lokale rockformatie Baomus. Voor velen gaf dit nostalgische
herinneringen aan dansavonden in de jaren ‘60 en ‘70.
Schoolprojecten
Met verschillende basisscholen zijn doorlopende contacten
gelegd die hebben geleid tot verschillende projecten.
De leerlingen van de Klokkebei hebben het graf van de Ierse
soldaat F. Kelly geadopteerd en herbeleven jaarlijks het verhaal
van deze jonge bevrijder.

Na het plaatsen van het verbeterde
F. Kelly straatnaambordje is er
onder leiding van een gids de route
Cauwelaerseweg en Anneville en
begraafplaats in Ulvenhout gelopen
samen met leerlingen van de
Rosmolen.
De leerlingen van de basisschool
Mattheus Galder hebben zich
ontfermd over het monument
Kamp Bisam.

Toekomst
Afgelopen jaar is binnen het bestuur gewerkt aan een nieuw
beleidsplan. Eerst is in gesprekken met leden geïnventariseerd
waar de kernpunten voor de komende tien jaar moeten komen
te liggen. De uitkomsten hiervan zijn daarna vertaald in het
beleidsplan dat aan de leden tijdens de Algemene
ledenvergadering wordt voorgelegd. De samenvatting van het
beleidsplan leest u elders in deze Brieven.
Werkgroepen en commissies
De volgende groepen zijn momenteel actief:
Archivering, Gens Pauli, Digitalisering Bidprentjes, ICT,
Tentoonstellingen, Strategie en Communicatie, Redactie Brieven
van Paulus, Agenda, Museum, Schoolprojecten, Boeken, Tram,
Sponsoren beleid.

Samenstelling bestuur
Het afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Marijke
van Hooijdonk als bestuurslid. In haar plaats is Antoon van Exsel
benoemd. Hij gaat zich onder andere bezig houden met
juridische zaken. Johan Mulders is afgetreden als secretaris.
Dit jaar is er voor gekozen een secretariaatsgroep in te stellen
omdat het secretariaatswerk zeer uitgebreid en arbeidsintensief
is. Peter van der Ven is benoemd tot secretaris. Ger Schuurmans
is notulist en Johan Mulders richt zich op externe contacten.
Vrijwilligers
De belangrijkste groep binnen onze vereniging zijn de
vrijwilligers. Vele belangrijke taken worden door hen uitgevoerd.
Zij zijn onmisbaar voor het dagelijkse reilen en zeilen van onze
vereniging en hun bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.
Ook zorgen zij voor de goede sfeer die het maakt dat iedereen
zich thuis voelt binnen de gemeenschap.
Externe contacten
De externe contacten worden steeds belangrijker.
Daarom werken we samen met collega-verenigingen en
overheden om zelf sterker te worden en gezamenlijk sterker te
staan. Het vormen en onderhouden van een uitgebreid netwerk
is een kerntaak van het bestuur. De vereniging stelt zich open
voor samenwerking met lokale en regionale organisaties en
overheden. Kenmerk van deze samenwerking is het zoeken naar
een goede balans tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk
belang. Toenemende onderlinge afhankelijkheden en een
grotere gezamenlijke kracht zijn de drijfveren achter deze
ontwikkeling.

Sponsoren
Een belangrijke groep voor de versterking van de financiële
draagkracht van het museum is de groep bedrijven en
instellingen die ons jaarlijks sponsoren. Het bestuur is er zich van
bewust dat in deze moeilijke tijden sponsors overwegingen
moeten maken waaraan hun gelden besteed worden.
Des te meer stellen wij het bijzonder op prijs dat binnen onze
gemeenschap nog steeds een grote groep sponsors bereid is
ons financieel te steunen. Daarom is er een werkgroep gevormd
die gaat nadenken hoe wij voor de sponsors van betekenis
kunnen zijn en tegenprestaties kunnen leveren voor hetgeen zij
voor ons doen.
De Paardentram
De paardentram werd begin jaren '90 (terug)gevonden.
In die jaren is er een grondige restauratie uitgevoerd door leden.
De laatste vijf jaar had de tram een mooi plaatsje in Autobedrijf
Van Hooijdonk. Afgelopen zomer kwam hier helaas een einde
aan. Een commissie is nu druk bezig met het zoeken van een
permanente openbare locatie, het liefst in onze contreien.
Er is het afgelopen uitgebreid contact geweest met
overheidsinstanties, bedrijven en particulieren.
Steeds blijkt dat men overtuigd is van de historische waarde. Het
is gebleken dat de tram, zowel regionaal als landelijk, uniek
immobiel erfgoed is. Het komende jaar hopen we een
permanente oplossing te vinden.

