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Per 1 mei 2021 is de vereniging Erfgoedhuis Veldhoven opgericht, een fusie tussen de 
voormalige heemkundestichtingen Zeelst schrijft geschiedenis, Veldhoven-dorp historisch 
bekeken en Historisch Oerle. Tot deze datum zijn er 11 voorbereidende vergaderingen 
geweest met als doel per 1 mei tot de vereniging te kunnen overgaan. De eerste was op 16 
juli 2020 en de laatste op 20 april 2021. Vanaf de oprichtingsdatum tot aan het einde van het 
jaar zijn er 9 bestuursvergadering gehouden in de heemkamer boven de bibliotheek. De 
leden van de voormalige drie stichtingen hebben het eerste bestuur samengesteld. 
 
Voorzitter:  Wiel Berden   (toegevoegd) 
Secretaris:  Tiny Leijten    (voorzitter Historisch Oerle) 
Penningmeester: Tiny Renders   (toegevoegd) 
Bestuurslid:  Jan Bressers   (bestuurslid Zeelst schrijft geschiedenis) 
Bestuurslid:  Louis Schats    (bestuurslid Veldhoven-dorp historisch bekeken) 
Bestuurslid:  Jac van Lieshout   (bestuurslid Zeelst schrijft geschiedenis) 
Bestuurslid:  vacature 
 
Het bestuur werd ondersteund door Ed van Gaal (juridische beleidszaken), Jan van Gestel 
(ICT en automatisering), Bianca Kuijpers (communicatie) en Leo Loyen (bibliothecaris). 
 
Tijdens de eerste ledenvergadering (30 september 2021) werd Ton Sliphorst (toegevoegd) 
unaniem tot bestuurslid gekozen. Vanaf het jaar 2022 wordt de jaarvergadering in het 
voorjaar gehouden en vindt er ook jaarlijks een tweede ledenvergadering in het najaar 
plaats. 
Deze eerste ledenvergadering werd bezocht door 37 leden. Na de pauze sloten nog 13 niet-
leden aan voor het informatieve gedeelte. Voor verdere informatie: zie notulen van deze 
vergadering. 
 
Het aantal leden was per 31 december 2021: 107. In de loop van het jaar is er helaas 1 lid 
overleden.  
 
In oktober 2021 is de stichting De geheimen van Veldhoven een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Erfgoedhuis. Het bestuur van het 
Erfgoedhuis is vanaf dan ook het bestuur van De geheimen van Veldhoven (een personele 
unie). Vooralsnog blijven de vereniging en de stichting zelfstandig naast elkaar bestaan.  
 
De heemkamer is nog weinig door onze leden bezocht. Door de beperkingen tijdens de 
corona-pandemie was het maar amper mogelijk onze ruimte te bezoeken. We hopen dat het 
in 2022 wat gemakkelijker gaat. 
Ook op de scholen gingen vanwege dezelfde reden de lessen over wereldoorlog 2 niet door. 
 
We hebben weinig kans gekregen ons verder te professionaliseren. Onze inbreng bij diverse 
activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van de gemeente Veldhoven was 
daarentegen erg groot. Voorbeelden zijn de revue Honderd op een hoop, de film Eén stad 
vier gezichten, de tentoonstelling Veldhoven 100 in museum ’t Oude Slot, het boek dat door 
Jumbo werd uitgegeven. 



 
Een groot succes waren de artikelen in het Veldhovens Weekblad en de daaraan gelieerde 
inhoud van het boek Veldhoven 100. De 1500 boeken waren in een mum van tijd uitverkocht. 
We hebben er niet voor gekozen om een 2e druk uit te geven. De vormgeving van Jan Keeris 
was geweldig en ook de inbreng van Mieke Hurkx zorgde voor uniformiteit in de teksten. Bij 
de boekpresentatie werden beiden samen met Louis Schats die als coördinator van het 
schrijverscollectief ervoor zorgde dat de artikelen en hoofdstukken op tijd af waren bedankt. 
De eerste boeken werden overhandigd aan burgemeester Marcel Delhez, wethouder Hans 
van de Looij en voorzitter Veldhoven 100 Peter Smetsers. 
De uitgifte en bezorging van de boeken liep om diverse redenen niet vlekkeloos. Een goede 
les voor de toekomst. Eén persoon coördineert het hele proces en zorgt samen met de 
penningmeester voor de totale afwikkeling. 
 
De contributie voor de leden wordt gesteld op € 15 per jaar, een tweede lid in het gezin 
betaalt € 10 per jaar en jeugdleden betalen geen contributie. Dit jaar wordt er nog geen 
contributie geheven. 
 
De website van de vereniging wordt onderhouden door Jan Keeris en de redactie van de 
nieuwsbrieven door Bianca Kuijpers. 
 
Het regelmatig onderhoud met de gemeente en andere behoeders van het gemeentelijk 
erfgoed is door de corona-pandemie nagenoeg stil komen liggen. Intussen is voor 2022 een 
nieuwe planning opgesteld. We willen de gemeente ondersteunen bij een 
monumentenbeleid, een Kerkenvisie en bij de naamgeving van straten. 
 
Twee nieuwe activiteiten van ons Erfgoedhuis zijn Verbonden Levenslopen en Mondelinge 
bronnen. Ton Sliphorst en vrijwilligers vormen de werkgroepen. 
 
Dit jaar verschenen er 5 nieuwsbrieven: in mei, juli. september, november en december. Het 
aantal abonnees van de nieuwsbrief is 460. 
 
141 Keer werd er contact gezocht met het Erfgoedhuis via e-mail. De secretaris 
beantwoordde deze of zette ze door naar andere bestuursleden. 
 
We hadden het plan opgevat om een kennismakingsgesprek met de politieke partijen te 
houden. Drie partijen (CDA, GBV en Ouderenpartij) reageerden hier positief op. Deze zijn 
echter doorgeschoven naar 2022. 
 
Omdat het Erfgoedhuis Veldhoven per 1 januari 2021 nog niet bestond werden we niet 
meegenomen in het reguliere traject van de gemeentelijke subsidie. Wel is er een aanvraag 
ingediend. Deze is intussen goedgekeurd voor de komende 3 jaar. Ook de subsidie van De 
geheimen van Veldhoven is voor drie jaar vastgesteld.  
 
Resumé: 
Het eerste jaar is er veel werk verzet. Ondanks het feit dat onze ambitie regelmatig werd 
geblokkeerd door het corona-virus kunnen we terugkijken op een goed startjaar. Willen we 
de komende jaren de doelen van ons beleidsplan halen, zullen we wel meer een beroep 
moeten doen op vrijwilligers. De werkdruk op de bestuursleden en de stafmedewerkers is 
erg hoog. Helaas zijn er diverse leden van de drie voormalige stichtingen om diverse 
redenen afgehaakt. In het beleidsplan 2022 – 2025 is ons streven om vooral jongeren te 
betrekken verwoord.  
  
Veldhoven, 8 maart 2022 
Tiny Leijten, secretaris Erfgoedhuis Veldhoven 


