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1. Bestuurssamenstelling 2020 

Voorzitter: Luc Wolters 

Secretaris ad interim: Hetty Backbier  

Penningmeester: Armin Hamers 

De overige leden zijn: Pascalle Hamers, Bert Havenith, Theo Hoogers. 

Bestuurslid Rob Nieuwenhuizen en beschermheer Wiel Weijers nemen in 2020 afscheid van 

hun rol in het bestuur en de vereniging.  

 

2. Ledenbestand 

Er zijn in 2020 2 leden overleden.  

Het ledenbestand bedroeg op 31 december 2020: 223. Daarnaast hebben we 26 

(ruil)abonnementen met verenigingen, organisaties en andere leden. 

We hebben daarnaast 61 gezinsleden en 5 ereleden. Dit zijn in het totaal 310 leden.  

 

3. Financiën 

Armin Hamers heeft een financieel jaaroverzicht gemaakt. De kascontrole werd verricht door 

Erna Hacking en Wim Dumont. Voor details zie het verslag van de penningmeester. 

 

4. Activiteiten Bestuur 

In 2020 waren de mogelijkheden voor het bestuur om haar taken uit te voeren en 

activiteiten voor de vereniging te ontplooien, zeer beperkt vanwege de coronamaatregelen. 

We hadden een vol jaarprogramma op de planning, waarvan echter de meeste activiteiten 

afgezegd moesten worden. Andere thema’s waarmee het bestuur bezig was, liepen 

vertraging op. Overlegvormen met andere verenigingen lagen stil.  

In 2020 waren er vier onderwerpen waar het bestuur toch vooral mee bezig is geweest. 

1. De huisvesting van de bibliotheek en het archief. In 2020 ging de zoektocht naar een 

geschikte ruimte voor de bibliotheek en het archief door. Er is met de gemeente 

onderhandeld over andere ruimtes op de eerste verdieping van Op de Boor en de 

bijbehorende bemensing van de Romeinenexpositie. Met de huidige menskracht van de 

vereniging achtten wij het echter niet realistisch om de tentoonstelling de komende 5 

jaar te bemensen. Daarnaast was de financiële belasting aanzienlijk, naast de 

vrijwilligersvergoeding vanwege de expositie. Aan het eind van 2020  kwam er een 

aanbod om bij een particulier/diens bedrijfje in te trekken. De kosten zijn aanzienlijk, 

maar er zijn geen hand- en spandiensten verplicht. En verhuizing is nochtans noodzakelijk 

vanwege de krapte en de grote vochtproblemen. Alle contributie is nodig om de 

bibliotheek te redden. In december wordt de aanstaande samenwerking met dhr. Rick 

Kisters concreter: over de huurovereenkomst wordt uitgebreid gediscussieerd en deze 

wordt op punten aangepast. Er komt een bouwkundig onderzoek om te onderzoeken 



 
 

hoe zwaar de bovenverdieping belast kan worden. Een verhuizing zal in 2021 

plaatsvinden.  

2. Simbokunde. Theo Hoogers heeft verder aan Simbokunde gewerkt. Data voor het 

cursusonderdeel politiek waren wel gepland, maar vanwege Corona moest de cursus 

uitgesteld worden.  

3. Voorts heeft de heemkundevereniging zich met andere culturele verenigingen sterk 

gemaakt om de horecazaak en het zalencentrum Oud Zumpelveld te behouden voor het 

verenigingsleven in (de gemeente) Simpelveld. 

4. De ontwikkeling van het archief. Zo nu en dan zoeken particulieren, plaatselijke 

verenigingen en bedrijven de HKV op met de vraag of wij hun archief kunnen overnemen. 

Zelfs in 2020 werden we regelmatig benaderd door de gemeente en culturele organisaties 

om een bijdrage te leveren. We zouden aan de Puurcultuurnatuur-dag deelnemen, maar die 

ging helaas niet door. Bij andere evenementen, zoals Monumentendag, kiezen we voor een 

eigen bijdrage, in plaats van een ondersteuning van de gemeente. 

 

5. Medewerking door leden 

In 2020 waren meerdere leden weer actief voor de vereniging. 

Theo Hoogers, Rob Scholen Wim Dumont bemensen de bibliotheek. Ze zijn druk bezig met 

het archiveren van boeken en beeldmateriaal. De bibliotheek is op donderdagavond voor 

geïnteresseerden geopend (inmiddels op woensdagochtend).  

Het project digitalisering van de heemkundearchieven in Limburg gaat verder. Begin 2020 

heeft Rob Scholl deelgenomen aan een digitaal overleg over de voortgang. We hebben ons 

interesse voor de digitalisering van ons archief duidelijk gemaakt. Er wordt gewacht op 

concrete plannen over het platform. De kosten zijn voor één enkele vereniging te hoog, dus 

we zullen als een verzameling van verenigingen moeten deelnemen.  

Mevrouw Wierts, de heren Drummen, Godschalk, Hamers, Habets en de familie Hummel en 

Zaal zorgen er vier keer per jaar weer voor dat alle leden hun periodiek in de bus krijgen. 

Tammo ten Berge verzorgt de website, tevens ondersteunt hij op het gebied van 

ledenwerving en communicatie. Hij heeft een uitvoerige analyse gemaakt over de 

mogelijkheden van communicatie, met het doel om beter met de leden in contact te zijn, om 

nieuwe leden te werven en om meer bekendheid te geven aan de vereniging. Enige 

suggesties konden al uitgevoerd worden.  

Heike Xhonneux en Hans Brauwers verzorgen de pr, ze schrijven aankondigingen voor de 

pers en onderhouden contacten met de kranten.   

In 2020 heeft de sectie “75 jaar Bevrijding en Democratie” zijn geplande activiteiten 

voortgezet. De leden zijn momenteel Jacques Havenith, Pierre Coenen, Jan Schiffelers, Rolf 

Haugrund, Huub Grooten (Wiel Degens is helaas in 2020 overleden.) en René Heltzel. Met 

medewerking van Pascalle Hamers zijn interviews tussen leerlingen en ooggetuigen van de 

Tweede Wereldoorlog gehouden. Deze verhalen zullen gebundeld worden in een tweetalig, 

Duits-Nederlands, boek. Daarnaast wordt een wandelboek samengesteld en een 

bijbehorende app. Uiteindelijk zal een aantal boeken uitgedeeld worden en de overige 

kunnen verkocht worden. Ook werd bij het gedenkteken aan het Oranjeplein een draaibare 



 
 

‘kubus’ geplaatst, met daarop een korte toelichting op de oorlogsslachtoffers uit de 

gemeente Simpelveld, voorzien van foto’s van de op het monument vermelde personen. 

Verschillende leden leveren kortere en langere artikelen aan bij Ortwin Reitz. Hij verzorgt de 

redactie van het periodiek.  

De sectie wegkruisen onderhoudt wegkruisen in de gemeente en bereidt de wegkruisentocht 

voor. 

Onze dank aan al deze actieve leden.  

 

We danken ook degenen die we per ongeluk vergeten zijn te noemen. 

 

6. Activiteiten voor de leden 

Ondanks Corona zijn er in 2020 toch nog enkele activiteiten georganiseerd. We hebben 

excursies naar het archief de Vondst in Heerlen en het Centre Charlemagne in Aachen gehad, 

evenals een lezing over de 80-jarige oorlog en de dialectmis. Ter ondersteuning van Oud-

Simpelveld hebben we geprobeerd om een activiteit te organiseren, maar vanwege corona-

bepalingen kon dit niet doorgaan. De 25ste wegkruisenwandeling (de laatste van het 

betreffende comité) kon helaas ook niet doorgaan.  

 

7. Boekpublicaties 

In 2020 werd het Boek Hoop en Wanhoop gepresenteerd, althans dat was de bedoeling, 

maar een echte presentatie kon helaas niet plaatsvinden. Zoals eerder beschreven heeft het 

comité “75 jaar Bevrijding en Democratie” een boek met verhalen van ooggetuigen 

samengesteld rondom het thema Bevrijding. Daarnaast zijn ook een wandelboek en een app 

met de wandelingen en extra informatie naast het wandelboekje gepubliceerd.  

  

8. Periodiek 

Het periodiek is in 2020 2 keer verschenen.  

 

Hetty Backbier 

Secretaris ad interim 

 


