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Eerste ledenvergadering Erfgoedhuis Veldhoven   
Op 30 september 2021 heeft het Erfgoedhuis Veldhoven haar eerste ledenvergadering 
gehouden in D’Ouw School. 
Voor de pauze bezochten 37 leden het officiële gedeelte. Na de pauze sloten 13 niet-leden 
aan voor enkele informatieve onderwerpen. 
 
Voorzitter Wiel Berden legde uit waarom de voormalige stichtingen hebben gekozen voor een 
verenigingsstructuur. Het bestuur moet rekenschap afleggen voor haar daden aan de leden in 
de algemene ledenvergadering. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de 
vereniging. Daarna stelde hij de zes bestuursleden en een adviserend lid voor.  
De goedkeuring van het huishoudelijk reglement moest worden uitgesteld. Het HR is een 
uitwerking van de statuten en mag daarmee niet in tegenspraak zijn. Het bestuur had de 
statuten niet bijgevoegd. 
Om het bestuur voltallig te maken, stelde het bestuur als kandidaat Ton Sliphorst voor. Er 
was geen tegenkandidaat. Ton werd met algemene stemmen gekozen. 
Penningmeester Tiny Renders presenteerde de begroting voor 2022. Omdat er nog geen 
vergelijking kon worden gemaakt met 2021, dat bovendien een gebroken jaar is, omdat de 
vereniging pas op 1 mei 2021 is opgericht, werden een aantal stelposten opgenomen. De 
sluitende begroting van € 2500 werd door de leden goedgekeurd. De contributie wordt pas 
geïnd vanaf 2022. 
Om de leden te betrekken bij het werk van de vereniging werden de huidige werkgroepen 
gepresenteerd. Er werd een beroep op de leden gedaan om zich aan te sluiten bij een 
werkgroep. 
In de rondvraag werden vooral adviezen aan het bestuur gegeven hoe men kan komen tot 
een financieel gezonde vereniging. Ook kwamen er vragen over de verstandhouding met 
gemeente en politieke partijen. 
 
Na de pauze gaf Ton Sliphorst een uitleg over Verbonden levenslopen. Hij wil, zoals hij dat 
eerder in Den Bosch deed, met het Erfgoedhuis een onderzoek uitvoeren naar de 
leefomstandigheden van Veldhovenaren tussen 1780 en 1840.  
Nu de omstandigheden wat beter lijken te worden gaan de deuren van het Erfgoedhuis op 
gezette tijden voor leden en belangstellenden open. Nu nog op dinsdagavond en 
donderdagochtend en op termijn ook op zaterdagochtend. De openingstijden van de 
bibliotheek moeten in acht worden genomen. 
Het boek dat door Erfgoedhuis Veldhoven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
gemeente Veldhoven is samengesteld is nu in de voorverkoop. Medio november verschijnt 
het. Op deze bijeenkomst werden de inhoud en enkele indrukken gepresenteerd. 
Het stickerboek van Jumbo en Citycentrum valt niet onder verantwoordelijkheid van het 
Erfgoedhuis, maar de inhoud is wel voor een groot deel door leden van het Erfgoedhuis 
samengesteld. Dat de lay-out niet helemaal is, zoals we wensten, is jammer. 
Oral history is ook een project voor de nabije toekomst. Door mondelinge interviews te 
houden proberen we de lokale geschiedenis te laten leven. Na een instructie kunnen 
belangstellenden hiermee aan de slag. 
Jan van Gestel, adviseur van het bestuur gaf een demonstratie over het gebruik van de 
website.  
Als laatste werd de film van Francien Somers vertoond. Al is deze wel gericht op leerlingen 
van de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waren 
de aanwezigen zeer enthousiast. Francien die zelf aanwezig was, werd beloond met een 
welgemeend applaus. 



Hierna sloot de voorzitter deze eerste ledenvergadering van het Erfgoedhuis. 
 
Tiny Leijten, secretaris. 


