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De doorstart is begonnen 
 
Eind 2008 heeft Harry Vermeulen al toegezegd dat hij bestuurslid wil worden en (nog belangrijker) 
voorzitter van onze vereniging. Zonder nieuwe voorzitter was het einde verhaal geworden! Ook Anke 
Tebbe en Marie Anne van Harte hebben, na een kennismakingsvergadering, besloten het bestuur te 
komen versterken.  In de algemene ledenvergadering wil Harry zich voorstellen, maar 12 januari 
hebben we eerst nog een  Nieuwjaarsdiner. Dat was een zeer geslaagde avond, heel bijzonder door de 
bijdragen van Louis van Gils, Chris Spijkerboer en Elly Spapens, maar vooral door de leiding van 
Toon van Miert. In de bestuursvergadering van januari worden de plannen voor het nieuwe jaar 
doorgesproken. Frans Broos en Marius Klunne gaan samen het programma verzorgen. We besluiten 
en website te openen. Marius zal hem gaan beheren. Voor de kosten die het laten ontwerpen van een 
website met zich meebrengt is er niet genoeg geld in kas van de vereniging. Er is ook nog de stichting 
“de Gouden Cirkel”, die wel geld in kas heeft. We besluiten de ledenvergadering voor te stellen de 
stichting op te heffen en het geld over te maken naar de vereniging. We willen ook graag een nieuwe 
folder die we voor ledenwerving kunnen gebruiken. We hebben een prachtige brochure, maar die is 
verouderd. In de bestuursvergadering van februari worden de voorbereidingen voor de algemene 
ledenvergadering besproken. In die vergadering zullen we de koersverandering uitleggen aan de leden. 
We dachten eerst dat het niet zou lukken om door te gaan met onze stadssociëteit, maar nu we nieuwe 
bestuursleden hebben en, als belangrijkste een voorzitter, gaan we weer vol ambitie verder. We willen 
veel aan ledenwerving gaan doen. Het aantal leden daalt ieder jaar, mensen worden ouder en komen 
niet meer naar de avonden. Jonge mensen hebben we nog niet bereikt. We hebben nu 118 adressen in 
ons ledenbestand. De ledenvergadering verliep vlot. De contributie werd verhoogd van € 20,-  naar     
€ 25,-. Het huishoudelijk gedeelte was wat mat, maar het afscheid van onze bestuursleden Chris en 
Toon was erg goed. Daarna was er nog een interessante lezing over het speelhuis. 
In de bestuursvergadering van maart worden de taken van het vernieuwde bestuur verdeeld. We zijn 
door onze prenten van Jan Michielsen heen en bekijken de mogelijkheden voor een cadeau voor onze 
sprekers. We willen proberen 6 keer per jaar gezamenlijk te dineren, we mogen de sociëteitsgedachte 
niet verwaarlozen. Ook de voortgang van de website en de publiciteit staan vast op de agenda. Op 23 
maart komt Hans de Kievith naar De Avenue voor een boeiende avond over archeologie in Breda. 
In de bestuursvergadering van april worden alle lopende zaken besproken zoals het programma en de 
publiciteit. De sociëteitsavond van april werd verzorgd door Peter van Wiechen. Dit jaar wordt in 
Breda het Adriean van der Donck-jaar gevierd. Peter van Wiechen kan ons veel vertellen over deze 
reislustige Bredase jurist. De bestuursvergadering van mei gaat weer over de bekende zaken waar het 
bestuur mee bezig is. We denken nu ook aan sponsoring. Niet dat we een vaste sponsor willen, maar 
voor de keer dat we een heel speciale avond willen organiseren denken we aan sponsoring per keer. 
Entree vragen aan niet leden willen we nog steeds niet. 25 Mei is ons lid Frans Maas onze gast. Hij 
bespreekt de kwaliteit van de architectuur van de Bredase singels. Frans liet goed zien wat er fout is 
langs de singels en ook wat er aan te doen is. Het is aan ons om te zorgen dat er aandacht aan wordt 
besteed. Drie mensen uit ons midden nemen de uitdaging aan en gaan een praktisch gevolg geven aan 
de ideeën die die avond zijn geopperd. In de bestuursvergadering van juni  horen we meer over de 
opgerichte werkgroep. In plaats van onze traditionele zomerwandeling maken we deze keer een 
vaartocht over de Bredase singels. We kunnen nu in werkelijkheid zien wat Frans Maas ons met zijn 
presentatie duidelijk heeft gemaakt. Na de vaartocht kon er nog worden nagepraat bij restaurant 
Dickens & Jones, waar ook werd gedineerd. 
In juli is er geen activiteit, maar begin augustus komt het bestuur alweer bij elkaar. Ook de werkgroep 
singels is al gevormd en al twee keer bij elkaar geweest. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Frans Maas, Frans Broos, Leo Nouwens (Gouden Cirkel), aangevuld met Jan Willem Messer 
(stedenbouwkundige) en Sjef Langeveld (landschapsarchitect). De sociëteitsavond van augustus wordt 
verzorgd door Jack van Elewout. Hij komt ons vertellen over de Bredase horeca en zijn muziek, een 
feest van herkenning voor veel leden. In de bestuursvergadering van september  weer aandacht voor 
het programma van dit jaar en ook al van 2010, de website, de publiciteit en werving. We hebben 
besloten nog een keer prenten te bestellen bij Jan Michielsen. Zo hebben we weer een tijd een goed 
cadeau voor onze gasten. 21 September hebben we een forumavond over de gemeentelijke 
herindeling. We verwachtten veel belangstelling bij deze evaluatie, maar dat viel tegen. De inhoud van 



de discussie voldeed aan alle verwachtingen. In de bestuursvergadering van oktober volgt de 
nabespreking. Moeten we niet buiten de singels treden? Af en toe een zijsprong maken moet kunnen., 
we moeten geen onderwerpen uit de weg gaan. De avond van oktober komt Cor van ’t Geloof een 
lezing met powerpoint-presentatie geven  over Het huis Nassau & Breda. Voorafgaand aan de 
bestuursvergadering van november hebben wij een afspraak met de werkgroep singels. Namens de 
groep overhandigt Frans Maas aan alle bestuursleden een exemplaar van de fraai uitgevallen 
rapportage over de Bredase singels. Er zal een exemplaar worden verstuurd naar de burgemeester en  
wethouders en alle fractievoorzitters. We besluiten ons briefpapier met logo bij te bestellen, in de 
verwachting dat we dit voorlopig nog nodig zullen hebben! Stadsbeiaardier Jacques Maassen kijkt op 
de sociëteitsavond van november met ons naar de toren. Dit was de laatste avond van dit jaar. In de 
bestuursvergadering van december worden alle lopende zaken nog eens behandeld, (programma, 
publiciteit, website en financiën), maar we bespreken ook de plannen voor het Nieuwjaarsdiner, 
waarmee we dit jaar voor ons gevoel afsluiten, maar ook het volgend jaar met enthousiasme willen 
beginnen. Dit jaar hebben oudere leden zich afgemeld, maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. In 
januari 2009 hadden we 118 adressen in ons bestand, in  januari 2010 starten we met 123 adressen!  
 
Marianne Volker-van Miert, secretaris 


