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Interesseformulier werkgroepen
Beste leden,
In het najaar van 2020 hebben we onder onze leden een enquête gehouden.
Als bestuur wilde wij graag weten hoe er over de organisatie en activiteiten van HKK Vehchele wordt
gedacht.
Een van de belangrijkste conclusies die we daaruit getrokken hebben, is dat veel mensen graag een
actieve bijdrage willen leveren. Dat kan zijn van heel klein tot veel en structureel.
Dat sluit precies aan bij de toekomstvisie van onze erfgoedvereniging.
Wij willen graag de basis van actieve leden flink verbreden. Alle werkgroepen kunnen ondersteuning
gebruiken of moeten zelfs weer worden opgestart. Eigen initiatieven en ideeën zijn daarbij zeer
welkom. Wanneer werkgroepen door meerdere mensen gedragen worden, neemt de betrokkenheid en
kwaliteit toe.
Schroom niet om een interesseformulier in te vullen. Kennis van het onderwerp is mooi meegenomen,,
maar minstens zo belangrijk zijn interesse en enthousiasme.
Iedereen heeft kwaliteiten en in elke werkgroep heb je een differentiatie aan kwaliteiten nodig.
Gaandeweg zal ieder ontdekken welke rol in de werkgroep bij hem of haar past.
Hieronder staan de werkgroepen en een beknopte beschrijving van de mogelijke werkzaamheden.
Onderaan het overzicht kunt u uw interesse kenbaar maken.
Stuur dit formulier naar Secretariaat Vehchele: Vosseweide 10, 5467 ME Veghel,
of mailen naar secretariaat@vehchele.nl
U krijgt altijd een bericht van ontvangst.

Naam werkgroep
H.1.Werkgroep
Archiefbeheer

Enkele kernwoorden wat we (willen) doen
- Het beheren van de collectie.
- Het digitaal vastleggen van de aanwezige
gegevens/voorwerpen.
- Inventarisatie maken van de aanwezige
gegevens/voorwerpen.
- Het uitlenen van deel collecties/ materialen.

H.2.Werkgroep
Archeologie

- Sporen uit het verre verleden onderzoeken en
vastleggen.
- Op verzoek van derden onderzoek doen.
- Contacten onderhouden met overheden.
-Het beoordelen van archeologische rapporten.

H.3.Werkgroep
genealogie

- Het verzamelen van gegevens van inwoners
voormalige Gemeente Veghel, of eigen familie.
-Het digitaal vastleggen van gegevens o.a.
bidprentjes en diverse aktes.
-Elkaar ondersteunen hoe een stamboomonderzoek opgezet kan worden.
- Uitleg kunnen geven hoe er gebruik kan worden
gemaakt van de archieven.
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H.4.Werkgroep
communicatie
en P.R.

H.5.Werkgroep
Educatie/ o.a. Canon.

H.6. Werkgroep
Attentiestenen/
toponiemenbanken

H.7.
Werkgroep
digitalisering.

- Uitgave verzorgen van de Kroniek “van
Vehchele tot Veghel” c.q de Nieuwsbrief.
- Het uitgeven van publicaties van bijzondere
onderwerpen/ gebeurtenissen
- Het actueel houden van de website.
-De media op de hoogte houden van
onze bezigheden en activiteiten.
- Jongeren bewust maken van hun eigen
leefomgeving, gezien vanuit historisch oogpunt.
-Verzorgen van gastlessen over bijv de Canon
van Meierijstad en projecten met onderwijs.
-Het organiseren voor de jeugd van historische
wandelingen.
- Het promoten om de route van de attentietegels
te volgen.
- Het doorgeven van de “gesteldheid” van de
tegels.
- Het bekijken waar de “toponiemenbanken”
geplaatst kunnen worden ( ism gemeente).
- Het “inrichten” van de plaats waar een t- bank
komt te staan. Teksten info borden, etc.
- Het verzamelen en conserveren van
beeldmateriaal.
-Het opbouwen van beeldmateriaal archief.
-Het gedeeltelijk toegankelijk maken van het
archief.
- Het werken met Memorix Maior, ook wel
Brabant Cloud genoemd. Opslagsysteem.

Ik heb interesse in de werkgroep ( en) noteer letter en cijfer : ________________________________
Ik heb zelf ook nog ideeën om de heemkundekring te ondersteunen:
__________________________________________________________________________________

U kunt contact met mij opnemen.
Naam: ___________________________________
Adres: ___________________________________
Tel,

___________________________________

e-mail: ___________________________________

Bestuur Heemkundekring Vehchele.

