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Erfgoed Hoogstraten, Leemstraat 9b, 2320 Hoogstraten

vzw erfgoed hoogstraten
Geachte leden,
We nodigen jullie van harte uit op de algemene vergadering van vzw Erfgoed Hoogstraten op zaterdag 28
juni 2014. We zitten dit jaar op een mogelijk wat onverwachte locatie, het Dienstencentrum 't Gebuurt"
(Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten). Dit heeft te maken met het feit dat deze wettelijk voorziene jaarlijkse
bijeenkomst wordt gekoppeld aan de première van de tentoonstelling "Congo aan den IJzer" die vanuit
Erfgoed Hoogstraten werd aangebracht en er zal lopen tot 11 juli. We ontvangen iedereen met een drankje
vanaf 13.45u en voorzien de start van de algemene vergadering om 14.00u. De volgende punten staan op
de agenda:
1. Inleiding
2. Goedkeuring verslag AL van 17 maart 2013
3. Financieel verslag 2013
4. Begroting 2014
5. Wijziging statuten
6. Wijzigingen Bestuur
7. Vanuit de werkgroepen (Projectgroep Hoogstraten 1814, WG Op het Oorlogspad, WG Funerair
Erfgoed, WG Oude Voetwegen, WG Bouwkundig Erfgoed)
8. Werkingsjaar 2014
Een belangrijk gegeven op deze AV zijn de wijzigingen in het bestuur van onze vzw. Naast het ontslag van
Piet Van Deun eerder dit jaar stellen immers zowel Stijn Cools, Frans Horsten als José Verbreuken hun
bestuursmandaat op de Algemene Vergadering ter beschikking. Na ruim tien jaar werking geven een aantal
van de pioniers van onze erfgoedvereniging dus de fakkel door. Dat wil zeggen dat we enkele vacante
posities in te vullen hebben. Een goed draaiende vereniging kan immers niet zonder een bestuursploeg.
Als u zich geroepen voelt om mee aan de kar te trekken in onze vereniging kan u zich bij de voorzitter
kandidaat stellen t.e.m. 25 juni.
De algemene ledenvergadering zal rond 15.30u worden afgerond en dan volgt er een bezoek aan de
tentoonstelling "Congo aan den IJzer" die in het teken staat van het 30-tal militairen uit het hart van Afrika
die in België aan het front werden ingezet. De inspiratie voor deze tentoonstelling komt uit het onderzoek
van en de gelijknamige publicatie door Griet Brosens, een historica met Hoogstraatse roots. Deze
tentoonstelling vormt meteen een mooie aanzet voor de herdenkingen rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog,
waar we ook vanuit Erfgoed Hoogstraten de volgende jaren aandacht aan zullen besteden.
Alle leden (zowel effectieve als toegetreden) van onze vzw zijn van harte welkom op 28 juni.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Erfgoed Hoogstraten vzw
Francis Huijbrechts, voorzitter (gsm: 0470758101)

Benedikte Dewaele, penningmeester
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