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Het jaar 2015 kende een rommelig verloop vanwege het zoeken naar opvolgers voor 
Margreet Krekelaar (secretaris) en Piet Sebregts (penningmeester). Daarbij kwam dat de 
verhuizing naar Haanwijk steeds meer aandacht begon op te eisen. Vandaar dat er voor 
gekozen is de verslagen over de jaren 2015 en 2016 te combineren.

Bestuur
In november 2016 was het bestuur weer voltallig: Margreet Krekelaar werd als secretaris 
opgevolgd door Lucia Huisman en Pien Barendregt nam de functie van penningmeester 
over van Piet Sebregts. Bart van den Hurk bleef voorzitter, maar gaf te kennen te willen 
aftreden bij aanvang van het nieuwe bestuursjaar.

Ontwikkelingen van de Vriendenkring

 

Met enige voorzichtigheid mogen we stellen dat er een einde is gekomen aan de gestage 
afname van het aantal Vrienden en Begunstigers waarvan sprake is in het jaarverslag 
2014. Voor een deel zal dat te danken zijn aan de maatregel die in dat jaarverslag werd 
aangekondigd: bij het voorjaarsnummer van het Bulletin krijgen alle Vrienden en 
Begunstigers een nota waarop te lezen is op welke datum hun laatste bijdrage door ons is 
ontvangen. Ook is ons IBAN op deze manier gemakkelijker vindbaar. Kennelijk heeft dit 
eenvoudige briefje zijn werk als geheugensteun prima verricht.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vrienden 14 13 13 15 16 13 12 10 9 7 5 9

Begunstigers 13 15 17 17 20 22 23 20 21 18 14 13

Vr.  vh leven 11 11 10 11 12 13 14 13 12 11 13 16

Totaal Part. 38 39 40 43 48 48 49 43 42 36 32 38

Bevr. Rel. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cont. bet. 7 7 8 9 7 5 2 1 1 1 1

Anderszins 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5

Tot. Bevr. R. 10 10 10 12 10 8 5 6 5 6 6

Eretitel 2 2 4 4 4 4 4



Het aantal niet-betalende Vrienden, particulieren die in het verleden hand- en 
spandiensten hebben verricht voor het museum, bodemvondsten of andere zaken hebben 
geschonken of op nog andere manieren verdienstelijk zijn geweest, is sinds 2014 van 26 
gedaald naar 22, voornamelijk door het overlijden van betrokkenen.

Het Bulletin
In 2015 en in 2016 verschenen telkens twee afleveringen, een in het voorjaar en een in 
het najaar. Zowel het voorjaars- als het najaarsnummer van 2015 bevatte 10 pagina’s 
tekst en 11 afbeeldingen in zwart-wit. Het voorjaarsnummer 2016 besloeg 10 pagina’s 
tekst en 10 afbeeldingen in zwart-wit, het najaarsnummer 10 pagina’s tekst en 9 
afbeeldingen in kleur.
De eindredactie berustte in alle gevallen bij Bart van den Hurk, de lay-out was in handen 
van Theo van den Heuvel.

Ledenadministratie
Het ledenbestand is in de loop van 2016 geheel bijgewerkt en gedigitaliseerd.

Financiën
Uit de Winst- en Verliesrekening en de Balans (bijlage 1) blijkt dat de Vriendenkring in de 
jaren 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van ruim 1000 euro mocht ontvangen van haar 
trouwe Vrienden.  
Daarnaast kwam er in 2015 een grote subsidie binnen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds ten behoeve van het Project Halderse oven en een donatie van de Stichting 
Kiekeboe (voorheen Speel-o-theek Sint-Michielsgestel) die geheel gebruikt is voor het 
kinderkleding project. 
In 2016  kwam er bovendien ruim 5000 euro binnen dankzij een aantal grotere giften  en 
een aantal periodieke schenkingsovereenkomsten, dit alles ter ondersteuning van de 
verhuizing en herinrichting van het museum.

Project Halderse oven
Het manuscript is gereed. Het is vertaald in het Engels en ligt nu bij de beoogd uitgever, 
Xantener Berichte. Hier wreekt zich het gegeven dat in Nederland geen wetenschappelijk 
tijdschrift meer bestaat op het gebied van de Nederlandse archeologie sinds het wegvallen 
van de Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. We zijn 
afhankelijk van de uitgever in Duitsland die op het ogenblik met financiële en personele 
problemen schijnt te kampen.

De web-site
Viel er in het verslagjaar 2014 weinig opbeurends te melden over de web-site, thans is de 
situatie sterk verbeterd. Er is een goedkoper hostingpakket  aangeschaft en de site heeft 
een modieuzer uiterlijk gekregen. In Pien Barendregt is een medewerker gevonden die in
staat is de diverse rubrieken up-to-date te houden. Dit is speciaal van belang voor de 
documenten die verplicht gepubliceerd moeten worden om onze ANBI-status te behouden.

Sint-Michielsgestel,  augustus 2017

Bart van den Hurk, voorzitter Lucia Huisman, secretaris

 




