
Belangrijkste punten jaarvergadering 16 oktober 2020 
 

Afgelaste algemene ledenvergadering van vrijdag 16 oktober 
Helaas hebben we de algemene ledenvergadering moeten afgelasten i.v.m. de aangescherpte corona-
regels. Afgaand op het aantal aanmeldingen zouden we op het dubbele aantal van het toegestane aantal 
van personen 30 komen. Dank voor alle aanmeldingen!  
We leggen hierbij de leden nu per mail de belangrijkste zaken voor.  
 

1. Wisseling bestuur 
Harrie Graat, penningmeester, Edwin Jans, lid van het DB en Gerda Franken, lid namens de projectgroep 
website hebben aangegeven hun bestuurstaken te willen neerleggen.  
Edwin blijft wel actief als vrijwilliger. Gerda blijft de website beheren. 
 
Dankwoord aan scheidende bestuursleden 
Uiteraard willen we Harrie, Edwin en Gerda van harte bedanken voor de jaren bestuurswerk dat ze hebben 
verricht. We hopen dat we dit nog een keer op gepaste wijze bij een goed bezochte bijeenkomst kunnen 
doen. Hierbij een korte schets van hun belangrijke bijdrage. 

• Harrie, al ruim 10 jaren penningmeester, heeft al die jaren de financiële gegevens van onze 
vereniging overzichtelijk vastgelegd. Hij heeft zorg gedragen voor een zorgvuldige boekhouding, 
waarbij jaarlijks de stukken werden opgeleverd, gesplitst in Vereniging, Heisa, Hejs Nejs  en een 
totaalbalans. Daarnaast heeft hij ook gezorgd voor extra middelen door jaren de deelname bij 
Rabobank clubkasactie te regelen. “Wat doen we met het geld?” vroeg Harrie regelmatig. “We 
moeten het ook aan Heijen ten goede laten komen …..” 

• Edwin, al meer dan 11 jaren lid, begon bij de werkgroep ROC. In 2010 werd hij lid van dagelijks 
bestuur als secretaris. Kenmerkend is zijn helder blik op zaken en praktische inslag. Gesprekken met 
de gemeente e.d. gaven hem geen fijn gevoel door het ontbreken van zichtbaar resultaat op korte 
termijn.  Zijn focus ligt op concrete zaken: het bijhouden van het ledenbestand en werving van 
Hèjje Mojjer, het opzetten van de Goede Doelen Week, de inrichting van de AVG  (privacywet-
geving), het bestuur van de Dorpskamer, maar ook het opzetten van de dorps-kerstboom. Het 
welkomsttasje, ook een idee van hem, heeft hij vorm gegeven en is al vaak door hem uitgereikt. 
Daarnaast heeft hij ook een ontwerptalent: het logo van onze vereniging is van zijn hand, maar ook 
het etiket van de Hèjse Vlègel. De kruidenbitter zelf is ook mede door hem ‘ontworpen’.  

• Gerda is in 2017 bij het bestuur gekomen. Als medebeheerder van de website nam ze de taak op 
zich om de inhoud nog steviger vorm te geven. En met succes! Ze heeft deze taak voortvarend op 
zich genomen, want de website wordt o.a. goed gevuld met up to date artikelen en mededelingen 
en de agenda’s  van alle verenigingen worden verzameld. Bestuurswerk heeft momenteel minder 
haar voorkeur, maar gelukkig blijft ze haar taken bij de website vol verve uitvoeren. 

Dank, Harrie, Edwin en Gerda voor jullie betrokkenheid, tijd, inzet, betrouwbaarheid, integriteit, geduld bij 
het bouwen aan een mojjer Hèjje! 
 
Nieuwe bestuursleden 
Het bestuur wil aan de leden de volgende personen voordragen:  

• Marianne de Winter: penningmeester, 

• Ton Willems: als lid van het DB, mede namens projectgroep Heisa, 

• Sjef Smeets: secretaris en lid namens de projectgroep website,  

• Henk Kerkhoff, lid namens de projectgroep Historisch Heijen.  

• (Er is nog een vacature vanuit Hejs Nejs). 
 

2. Financiën 
Het is gebruikelijk om het financiële overzicht aan de leden op de jaarvergadering te presenteren. Dat is 
steeds in een power-point opgenomen waar alle cijfers helder werden weergegeven.  



Het is niet verstandig om bedragen via de mail te verspreiden, vandaar dat ik nu in grotere lijnen zaken 
weergeef. Bij een volgend overleg met leden willen we de cijfers uiteraard weer laten zien. 

2.1 Het afgelopen boekjaar 2019 is afgesloten met een klein positief saldo.   
De inkomsten bestaan in hoofdzaak uit de contributie van de leden, subsidie van de gemeente, 
advertenties in Hejs Nejs, sponsoring van de Heisafeesten, opbrengsten van de Heisafeesten. De 
uitgaven zijn de bijdragen in drukkosten Hejs Nejs, kosten Heisafeesten, andere verenigingskosten.  
Gelukkig heeft de vereniging wel behoorlijk wat ‘vet’ in de afgelopen 10 jaren opgebouwd.  
 
2.2 Middelen ook terug laten vloeien in de Heijense gemeenschap. 

Hèjje Mojjer stelt zich volgens de statuten ten doel: 
o Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen ……. 
o Het stimuleren van initiatieven om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden. 

De bedoeling van het bestuur is dan ook dat we een belangrijk deel van onze opgebouwde financiën 
terug laten vloeien in de Heijense gemeenschap door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen 
die ons woon- en leefklimaat bevorderen. 

• Een voorbeeld is het (nog niet afgeronde) Beste Idee van Heijen ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan.  Dit concept willen we komende jaren regelmatig herhalen, zodat de Heijense 
verenigingen en organisaties een steuntje in de rug kunnen krijgen. 

• Dit jaar wil het bestuur een extra donatie geven aan de Dorpskamer. De Dorpskamer (in andere 
dorpen Huiskamer genoemd) is een belangrijk maatschappelijk initiatief, door Hèjje Mojjer al in het 
Dorpsontwikkelingsplan in 2009 aangegeven. (Project 13: eettafel en huiskamerproject.). Er zijn 
toen meerdere overleggen gevoerd met organisaties, Destion en fondsenwervers en het bestuur 
heeft zich georiënteerd in omliggende dorpen. Door een bouwstop is e.e.a. helaas niet van de 
grond gekomen. In het Voorzieningenplan van 2018 is opnieuw vastgesteld dat een ‘Huuskamer’ 
een belangrijke ontwikkeling is als een laagdrempelige ontmoetingsplek waarbij verbinden centraal 
staat en van waaruit een netwerk kan worden opgebouwd, samen met de dorpsondersteuner, van 
voorzieningen/activiteiten die te maken hebben met zorgen voor elkaar.  
De bouwplannen gingen door lobbywerk van Hèjje Mojjer uiteindelijk door, de stichting BLOH 
(Dorpskamer) is na een oproep van Hèjje Mojjer opgericht. Woningcorporatie Destion stelt een van 
de 0-trede woningen aan de Hoofdstraat ter beschikking, zodat binnenkort de Dorpskamer een feit 
is. Maar de kosten voor de inrichting van keuken t/m huiskamer en tuin zijn voor de Dorpskamer 
zelf. Om deze te bekostigen moet de Dorpskamer middelen binnen halen via fondsen. Maar 
daarvoor moeten ze zelf ook inkomsten hebben gegenereerd via eigen acties. Die acties zijn in deze 
coronatijd echter niet mogelijk. Daarom vindt het bestuur het heel legitiem om eenmalig een 
substantieel deel van de verenigingssubsidie van 2020 te schenken aan de Dorpskamer.   

             Leden die de exacte cijfers willen weten kunnen bellen naar Pierre Hendriks: 06-25362560. 

• Uiteraard wil Hèjje Mojjer ook goed onderbouwde maatschappelijke projecten ondersteunen die 
gericht zijn op jeugd en jongeren. 
 

3. Afstemming 
Aan alle leden, als algemeen overleg, liggen nu enkele vragen voor: 

1. Zijn de leden akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden? 
2. Zijn de leden akkoord met het vaker herhalen van het concept ‘Het Beste Idee voor Heijen’? 
3. Zijn de leden akkoord met een eenmalige donatie aan de Dorpskamer? 

 
Mochten er bezwaren zijn, dan kunnen leden dit per mail of telefonisch voor donderdag 22 oktober kenbaar 
maken. (pierre.hendriks@gmail.com of 06-25362560). Als er geen bezwaren zijn hoeft niet te worden gereageerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Pierre Hendriks,   
voorzitter vereniging Hèjje Mojjer 

mailto:pierre.hendriks@gmail.com

