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ALGEMENE VERGADERING HEEMKRING CAMPEHOLT – 14 DECEMBER 2010 
 
 
Aanwezig: 
Raad van bestuur  Marcel Andries, voorzitter 

Hugo Schoevaerts, ondervoorzitter,  
Gerry Croon, secretaris 

Leden:  Jean Meeus 
  Sonia Van den Dries 
  Erik Heymans 
  Geert Van Hoof 
  Roger Imbrechts 
  Godelieve Goos 
Afwezig:          Greet Janssens, penningmeester 
            Huub Van der Veld             
 
Agenda: 
 
De voorzitter opende de vergadering en verwelkomde alle aanwezige leden. 
 
1) ondertekening van statuten en huishoudelijk reglement + beantwoorden van eventuele vragen 
 
Alle aanwezige leden hebben de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen meer dan 10 
dagen voor deze algemene vergadering. De leden gingen akkoord met deze en ondertekenden deze 
ter goedkeuring. 
Opmerkingen: 

- Geert Van Hoof i.v.m. brandpolis (afstand van verhaal) wordt door de secretaris nagevraagd bij 
dhr. Kris van Stapel (Ethias) 

- Ter verduidelijking: er kunnen steeds nieuwe leden toetreden, mits goedvinden van de 
Algemene Vergadering 

2) beheer inventaris, publiciteit, webstek 
 
De voorzitter deelt mee: 

- dat de heemkring een eigen bankrekening heeft, die beheerd wordt door de penningmeester 
- dat Erik Heymans volop aan het werken  is aan de website van de heemkring. Deze kan nu al 

geconsulteerd  worden  onder  www.kampenhout.be/heemkring.  Erik  vult  aan  dat  in  de 
toekomst misschien een eigen webadres aangevraagd kan worden. Erik beheert de website en 
staat  in  voor  aanvullingen  van  teksten/foto’s.  Betreffende  kiezerslijsten/registers  van 
burgelijke  stand vraagt de  secretaris na bij Heemkunde Vlaanderen of deze effectief online 
mogen geplaatst worden. 

- dat de heemkring lid is van Verbond voor Heemkunde Vlaams‐Brabant 
 

Betreffende de inventaris/stockeren van materiaal 
- gelet dat de kelderruimte van villa Lucie beperkt  is, stelt Erik Heymans voor zoveel mogelijk 

digitaal  te  catalogiseren.  De  originelen  zouden  dan  op  diverse  locaties  kunnen  bewaard 



2/2 

 

worden (indien ruimte villa Lucie ontoereikend wordt). De originelen zouden dan op aanvraag 
geconsulteerd  kunnen worden, de digitale  in Villa  Lucie. Voorlopig  kan dit  gebeuren  via pc 
secretaris,  gehuisvest  in  Villa  Lucie.  De  secretaris  zal  instaan  voor  het  scannen  van 
documenten  en  deze  catalogiseren.  Betreffende  indeling  zal  gekeken  worden  naar 
voorbeelden  van  andere  heemkringen  en  informatie  opgevraagd  worden  bij  Heemkunde 
Vlaanderen.  

- Zuurvrije dozen kunnen van de gemeente bekomen worden.  
 
3) de schenkingsakte 
 
Alle leden hebben een exemplaar van de schenkingsakte van de heemkring Campenholt ontvangen. 
Indien de leden een schenking krijgen, kunnen deze hiervoor aangewend worden. 
 
4) werken in groepen, groepsverantwoordelijke 
 
De  voorzitter  stelt  voor de diverse onderzoeksdisciplines  te  verdelen onder persen/werkgroepen.  ‐ 
Hugo en Roger werken rond genealogie (bidprentjes, ….) 
Gerry rond bouwkundig erfgoed 
Geert rond lokale Kampenhoutse traditie 
Marcel rond schilderkunst 
 
5) folder 1ste trimester 2011 
 
De  voorzitter  legt  het  voorstel  van  de  raad  van  bestuur  i.v.m.  een  promofoldertje  voor  aan  de 
vergadering. Er werd geopteerd om voorlopig alleen te publiceren via de gemeenteberichten. Laatste 
inleveringsdatum voor editie  februari  (verschijnt 22  februari 2011)  is 19  januari 2011. Hugo zal voor 
deze editie iets schrijven over andere vliegtuigcrashes te Kampenhout (naar aanleiding tentoonstelling 
door toeristische dienst  i.v.m. vliegtuigramp te Berg die doorgaat van 12/02/2011 tot 27/02/2011  in 
Villa Lucie). 
 
6) voorstellen agenda 2011 
 

- Er werd voorgesteld om tijdens de jaarmarkt van september (mogelijk avondmarkt) met een 
promostandje of kleine tentoonstelling naar buiten te komen.  
 

7) varia 
- Er zal een bezoek gepleegd worden door de raad van bestuur bij dhr. Frans van Laerhoven 

(Trekpaardenvereniging Den Brabander) die heemkundig materiaal ter beschikking heeft.  
- De collectie publicatie i.v.m. witloof (schenking) zal van het Witloofmuseum verplaatst worden 

naar Villa Lucie en opgenomen worden in de collectie van heemkring Campenholt.  
 
 
Marcel Andries,               Gerry Croon 
                       
Voorzitter                Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Campenholt – Heemkring Kampenhout 

Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, maran@marandri.be  
Ondervoorzitter:Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com   
Penningmeester: Greet Janssens, Middenstraat 5, 1910 Kampenhout, hgulinck@scarlet.be  
Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be   


