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1.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2009 uit de volgende personen:
Peter Benders, Brenda Cijffers (penningmeester), Hans van den
Eeden, Cecile van Eijden, Greet Kürten (secretaris), Ottie Thiers
(voorzitter) en Arie van de Ven.
Het bestuur vergaderde in 2009 zeven maal: op 21 januari, 4
maart, 29 april, 1 juli, 26 augustus, 7 oktober en 18 november.
2.
Leden
Ook in 2009 is ons ledental gedaald. Vier leden zijn overleden en
13 leden zegden hun lidmaatschap op. Er kwamen ook vijf nieuwe
leden bij, zodat op 31 december 2009 het aantal leden 363 was.

3.
Activiteiten
Zaterdag 7 februari: jaarvergadering en contactdag te
Willemstad. Er namen 38 personen aan deel.
Zaterdag 26 september: studiemiddag in Boxtel rond het thema
Lodewijk Napoleon en Hendrik Verhees. Hieraan hebben 32 leden
deelgenomen.
Zaterdag 17 oktober: studiedag over Tradities te Bavel,
georganiseerd door het samenwerkingsverband Brabantse
Volkscultuur
Zaterdag 21 november: excursie naar Scherpenheuvel en de Abdij
van Averbode. Dit evenement trok 34 leden.
4
Publicaties
Toen in januari 2009 Erfgoedbrabant van start ging, stond het
samengaan van de tijdschriften Noordbrabants Historisch
Nieuwsblad en Brabants Heem hoog op de agenda. Ook het
voortbestaan van het Noordbrabants Historisch Jaarboek hing aan
een zijden draadje. Daarmee dreigde de wetenschappelijke
geschiedschrijving geamputeerd te worden, temeer omdat het
nieuwe tijdschrift een breder publiek beoogt te bereiken dan de

beide voorgangers. Het bestuur van de HVB heeft zich er voor
ingezet om het wetenschappelijk niveau van het nieuwe tijdschrift
te waarborgen. Mede dankzij de inspanningen van de HVB is de
verschijning van het Noordbrabants Historisch Jaarboek de
komende jaren verzekerd.
Het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad verscheen in 2009 drie
maal. Het vierde nummer verscheen als 0-nummer van het
nieuwe tijdschrift In Brabant. Ottie Thiers, de voorzitter van de
HVB, heeft zitting in de redactie.
In maart 2009 ontvingen de leden het Noordbrabants historisch
jaarboek deel 25 (2008). Nieuwe leden ontvingen een deel van de
Brabantse biografieën als welkomstgeschenk.
5
Samenwerking met andere organisaties en
representatie
Gedurende het verslagjaar was er weer goede samenwerking met
Erfgoedbrabant.
Bij een aantal regionale activiteiten heeft het bestuur acte de
présence gegeven, zoals op 14 november in Hoge Mierde bij de
uitreiking van de Knippenbergpenning, een initiatief van het
Samenwerkingsverband Brabantse Volkscultuur en op 28
november bij het Symposium over Maakbaar erfgoed ter
gelegenheid van het 10-jarig hoogleraarschap van A.J.
Bijsterveld.
Enkele bestuursleden hebben zitting in het
Samenwerkingsverband Brabantse Volkscultuur. Het
Samenwerkingsverband bestaat uit:
De Bijzondere Leerstoel Cultuur in Brabant
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Historische Vereniging Brabant
Stichting Brabants Heem
Stichting Het Brabants

Brabantse Museum Stichting
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