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          Aan de leden van de Historische Vereniging Brabant 

 
 

       ’s-Hertogenbosch,  31 januari 2013 
 
Onderwerp: Contactdag 23 februari 2013 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en eerste contactdag 
in het nieuwe jaar, die plaats vindt op zaterdag 23 februari 2013 in Museum ’t Oude Slot, 
Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven (040-2533160). 
 
De Historische Vereniging Brabant is die dag te gast bij Museum ’t Oude Slot en bij de 
Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, die daar haar onderkomen heeft. Samen met het 
bestuur van die stichting bieden wij u een programma aan, dat – naast nadere kennismaking –- 
ook tevens in het teken staat van ons jaarthema 2013: de migratiegeschiedenis van Brabant. 
 
Programma 
 
09.30 uur:  Ontvangst 
10.00 uur:  Aanvang jaarvergadering 
 
12.00 uur:  Welkomstwoord door Annette Redegeld, directeur van Museum 
  ’t Oude Slot, met een schets van de ontstaansgeschiedenis,  opzet en  
  programmering van dit museum. 
 
12.15 uur:  Lunch en museumbezoek 
  
13.15 uur:  Aanvang middagprogramma 
  Inleiding door Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar ‘Cultuur in Brabant’ 
  Universiteit Tilburg, die de zitting voorts ook zal leiden. 
13.30 uur:  Presentatie door Renate Stapelbroek, cultureel antropoloog, met een verslag 
  van haar onderzoek onder retourmigranten uit Brazilië. 
14.00 uur:  Presentatie door Frank van der Made, voorzitter van de Stichting Zeelst 
  Schrijft Geschiedenis’, met een schets van de ontstaansgeschiedenis en de 
  activiteiten van deze stichting. 
14.30 uur:  Presentatie door Annelies van Bronswijk, emeritus. hoogleraar Gezondheids-
  techniek, Technische Universiteit Eindhoven en initiatiefnemer van het project 
  ‘Zeelsterslag’, met een uiteenzetting van de aard en opzet van dit unieke  
  onderzoek naar de herkomst van de Zeelster bevolking. 
15.15 uur:  Einde middagprogramma 
   
16.00 uur:  Einde bijeenkomst. 
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Aanmelding 
U kunt zich aanmelden voor deze contactdag tot en met maandag 18 februari 2013, per email 
op  aanmelding@hvbrabant.nl  of per brief naar Postbus 1325, 5200BJ ’s-Hertogenbosch. 
Wilt u daarbij vermelden of u deelneemt aan het gehele programma (de jaarvergadering, de 
lunch en het middagprogramma), dan wel alleen aan het middagprogramma?   
Introducés en niet-leden  zijn op deze contactdag ook welkom, maar hebben in de ledenverga-
dering uiteraard geen stem.  
 
Kosten  
Voor wie lid is van de HVB bedragen de kosten van deelname aan het gehele programma 
€ 27,50 per persoon, voor introducés en niet-leden €  32,50 per persoon. Voor hen die alleen 
deelnemen aan het middagprogramma (excl. lunch) €  12,50 per persoon. Het verschuldigde 
bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening nr. 4776738 t.n.v. Historische Vereniging 
Brabant o.v.v. Contactdag Veldhoven.  Na ontvangst van uw betaling zullen wij uw 
aanmelding bevestigen. Eventuele extra consumpties bij de lunch en die u  na afloop van het 
middagprogramma ter plekke nog verbruikt gelieve u zelf af te rekenen. 
 
Ledenvergadering 
Naast de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen jaar en de begroting en het 
activiteitenprogramma 2013, brengen wij u in deze vergadering verslag uit van het advies van 
de Sesam Academie. Voorts stellen wij u voor om de contributie, verbonden aan het 
verenigingslidmaatschap, met ingang van 2013 te verhogen van € 32,50 naar € 35,-- per jaar, 
waarbij ook de korting van € 2,50 op automatische incasso komt te vervallen. 
 
Er zal ook dienen te worden voorzien in de vacature die is ontstaan door het aftreden van 
Francien van den Heuvel als secretaris en lid van het bestuur, terwijl ook Greet Kürten en 
Mirjam Heijs dit jaar als bestuurslid aftreden. Wij stellen u voor om ter invulling van deze 
vacatures Sander van Bladel, Ria de Folter- Sebregs en Joseph Kuijpers tot bestuurslid te 
benoemen. Ook de ledenvergadering kan kandidaten voor het bestuurslidmaatschap 
voordragen. In geval dient u die voordracht  schriftelijk en ondertekend door ten minste 10 
leden, voorafgaand aan de vergadering  bij ons in te dienen. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 23 februari a.s. in Veldhoven. 
Namens het bestuur van de Historische Vereniging Brabant, 
 
 
 
Willem van der Staak, voorzitter 
Greet Kürten, wnd. secretaris 
 
 
 
  
 


