Historische Vereniging Brabant
Jaarprogramma & Begroting 2012

Jaarprogramma 2012
Vooraf
In de algemene ledenvergadering op 19 februari 2011 is nader beslist over het te voeren
beleid. In het programma voor de activiteiten over 2012 komen de beoogde vernieuwingen onder
meer tot uitdrukking in ons voornemen om de jaarlijks gebruikelijke contactdag, themadag en
studiereis, dit jaar voor het eerst, onderling inhoudelijk met elkaar te verbinden rond één thema:
de Brabantse identiteit in de film. In de lijn van het zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot
samenwerking met andere organisaties omvat het jaarprogramma nog een nieuw initiatief: het
symposium rond het thema Rooms Lezen: verheffing en vermaning in samenwerking met de Stichting
Zuidelijk Historisch Contact en de Leerstoel Cultuur in Brabant.

1.

De Brabantse identiteit in de film

Wij willen dit jaar bij de organisatie van de jaarlijkse contactdag, themadag en studiereis, één thema
als uitgangspunt nemen. Dat thema luidt: De Brabantse identiteit in de film. Hierbij moet u denken
aan romans zoals ‘Merijntje Gijzen’, ‘Dorp aan de rivier’, ‘Dr. Vlimmen‘ en ‘Help, de dokter verzuipt’.
Deze romans zijn allemaal verfilmd of er is een tv-serie van gemaakt. Ook kan gedacht worden aan
nieuwere films zoals ‘De bende van Oss’ en ‘The New Kids’. Andere onderwerpen kunnen zijn:
cultuurhistorische televisie, zichtbaar in series als ‘Spoorzoeker’ en de waarde hiervan voor Brabant,
de plaats van het dialect in film en op tv. Ook de rol van de Brabantse sfeer in de reclame kan aan
bod komen.
Zaterdag 3 maart 2012
Algemene ledenvergadering en contactdag
Op de eerste bijeenkomst, op zaterdag 3 maart 2012, in het Deprez-gebouw in Tilburg zal de ochtend
traditiegetrouw in het teken staan van de jaarvergadering. Na de lunch zal het gekozen jaarthema in
tekst en beeld uitgebreid aan u worden gepresenteerd.
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Zaterdag 9 juni 2012
Studiedag De Brabantse identiteit in de film
De tweede bijeenkomst, op zaterdag 9 juni 2012, is een studiedag. ’s Morgens staan enkele sprekers
op het programma. De middag zal gevuld worden met een aantal workshops. Ook deze bijeenkomst
zal gehouden worden in het Deprez-gebouw in Tilburg. Deze voormalige, uit 1884 stammende,
stoomketelfabriek is geheel gerestaureerd en wordt tegenwoordig o.a. gebruikt voor evenementen.
Zaterdag 1 september 2012
Studiereis per touringcar naar de Brabantse identiteit op locatie
De derde activiteit is traditiegetrouw de jaarlijkse excursie, maar dit jaar in een nieuw jasje. We gaan
deze keer een toer maken door Brabant waarbij we verschillende plaatsen bezoeken die op één of
andere manier aanknopingspunten hebben met ons thema.

2.

Activiteiten in samenwerking met andere organisaties

Symposium “Rooms Lezen: verheffing en vermaning”
Met de Stichting Zuidelijk Historisch Contact en de Leerstoel Cultuur in Brabant (prof dr. Arnoud-Jan
Bijsterveld) zijn wij in gesprek over de organisatie van een symposium onder de titel Rooms Lezen:
verheffing en vermaning. Bij dit thema moet u denken aan recente publicaties, als die van Bram Noot
(‘Lezen door een roomse bril’) Karen Ghonem (‘Katholieke lectuur voor de jeugd’) en Cecile van
Eyden-Andriessen (‘”Moralinezuur” en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholieke
debat om de moderniteit 1937-1970’) centraal staan. Dit symposium is gepland op 2 november 2012.
Studiedag van de Brabantse Volkscultuur
Bij deze jaarlijks terugkerende activiteit werkt de Historische Verening Brabant samen met de
Stichting Erfgoed Brabant, de Leerstoel Cultuur in Brabant, de Stichting Brabants Heem en het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De beraadslagingen over het
programma en de planning van die studiedag zijn nog gaande.
Presentatie Noordbrabants Historisch Jaarboek 2012
Bij de uitgave van het Noordbrabants Historisch Jaarboek 2012 werkt de Historische Verening
Brabant, naast de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, de Stichting Erfgoed Brabant en de Leerstoel
Cultuur in Brabant, in 2012 ook samen met de Stichting Colloquium De Brabantse Stad. Qua inhoud
zal het jaarboek 2012 studies omvatten die in het teken staan van het Charter van Kortenberg, als
inspiratiebron voor stedelijke identiteit en herinneringscultuur. Dit in aansluiting op het gelijkname
colloquium dat in 2011 plaats had in ’s-Hertogenbosch. Het tijdstip en de locatie zijn voorlopig
gepland op 14 december 2012 te Bergen op Zoom.
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Begroting 2012
Begroting van inkomsten en uitgaven over 2012
versie 14-2-2012
Inkomsten (€)
Contributie
Contactdag
Activiteiten:
voorjaar
najaar
Studiedag Volkscultuur 2011
Volkscultuur 2010
Incidentele ontvangsten/baten
Rente

Begroting 2012

1
2
3

totaal

Uitgaven (€)
Contributie 2010 verlies
Nagekomen rekening 2010 EB
Contactdag
Activiteiten:
voorjaar
najaar
StudiedagVolkscultuur
Inkoop jaarboek 2011
Bestuurskosten
Administratie en porti
Website
Drukwerk (reclame en pr)
Contributie/abonn
Kosten bank
Reservering

totaal

1
2
3

Rekening 2011

Begroting 2011

10400,00
1250,00

9317,50
1267,50

9500,00
900,00
4100,00

3700,00
1700,00
3000,00

100,00

0
1560,00
3089,00
257,05
640,93
42,81

100,00

20150,00

16174,79

14600,00

1150,00

275,00
809,52
1041,50

900,00
3600,00

3700,00
1600,00
3000,00
7000,00
600,00
1300,00
170,00
500,00
30,00
130,00
970,00

20,42
1210,50
3088,80
6134,10
624,90
1506,51
157,08

8500,00
500,00
1700,00
250,00

26,64
121,76
1158,06

50,00
100,00
-1000,00

20150,00

16174,79

14600,00

Toelichting
Ad Inkomsten
Contributie: Deze raming is gebaseerd op verhoging van de jaarlijkse contributie van € 27.50 naar
€ 32, 50 en, bij automatische incasso, naar € 30,00, uitgaande van een ledental van 330 en
respectievelijk 200 bankbetalingen en 130 incassobetalingen.
Activiteiten: De begroting voor de afzonderlijke activiteiten is gebaseerd op de kosten voor
accommodatie, sprekers en consumptie. Uitgangspunt is dat deelnemers de kosten opbrengen. Bij
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onvoldoende deelname loopt de Historische Vereniging Brabant enig risico. De activiteiten worden in
principe ook opengesteld voor niet-leden. Intentie is zo nieuwe leden te werven. Ook de
voorjaarsstudiedag op 9 juni zal daarom worden opengesteld voor niet-leden. De studiedag zal
grootser worden aangepakt dan voorgaande jaren: de kosten hiervoor zijn daarom aanzienlijker.
Desalniettemin zal de dag de eigen baten moeten opbrengen.
Ad Uitgaven
Kosten Jaarboek 2012: Deze raming is gebaseerd op de gemiddelde kosten van de jaarboeken 2010
en 2009. Ook zijn de kosten voor het verzending bij deze post opgeteld om een zuiverder beeld te
krijgen.
Administratie en porti: De verzending van brieven en andere berichten zal dit jaar zoveel als mogelijk
per e-mail gebeuren. Aangezien het e-mailbestand van de vereniging nog verre van compleet is,
moeten we nog een substantieel bedrag begroten voor deze post.
Drukwerk: Historische Vereniging Brabant beschikt niet meer over actueel promotiemateriaal. Met
het oog op het werven van nieuwe leden en het verschaffen van informatie in algemene zin is het
daarom nodig nieuwe folders te laten drukken.
Toevoeging reserve: Voorgaande jaren is het reservekapitaal van de vereniging danig geslonken,
doordat er in 2010 een inhaalslag werd gemaakt met het uitgeven van twee jaarboeken (2009 en
2010). Het is zaak deze reserve weer aan te vullen.

Het bestuur van de Historische Vereniging Brabant
‘s- Hertogenbosch, 12 maart 2011

Historische Vereniging Brabant
Postbus 672
5201 AR ‘s-Hertogenbosch
info@hvbrabant.nl
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