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Meteen 3 januari van start! De eerste bestuursvergadering met als onderwerp ons jaarprogramma en 
natuurlijk ook de website, het nieuwjaarsdiner en (hoog nodig) onze overlevingsstrategie. 10 Januari 
vieren we ons Nieuwjaarsdiner dat dit jaar een extra feestelijk tintje heeft: we vieren ons derde 
lustrum. Burgemeester Peter van der Velde dineert met ons mee en spreekt de feestrede uit. Het werd 
een andere avond dan we hadden verwacht. Door een grote brand op industrieterrein Moerdijk had de 
burgemeester het erg druk. Toch nam hij alle tijd voor ons en kwam hij na een afspraak voor een 
televisie-interview weer terug. We hadden achtergrond muziek van een accordeonist, Toon van Miert 
had de leiding van de avond en we hadden een record aantal gasten. (73). 
In de bestuursvergadering van februari komen alle lopende zaken weer aan bod met speciale aandacht 
voor de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 28 februari. Die bijeenkomst was 
binnen 30 minuten voorbij! Er was eigenlijk geen reactie op de behandelde agendapunten. Ook was er  
maar moeilijk een vrijwilliger voor de kascommissie te vinden. Het tweede deel van de avond gaven 
Ceçuk Akinci, fractievoorzitter van Groen Links en Patrick van Lunteren, fractievoorzitter van de SP 
van de gemeenteraad van Breda hun mening over de plannen voor 2018: Brabant Culturele Hoofdstad 
van Europa. Na afloop van de avond waren de twee tegenstanders geen millimeter nader tot elkaar 
gekomen. Akinci staat met zijn visie vierkant achter zijn partijgenoot wethouder Willems, die het 
ambitieuze plan vurig verdedigt. Patrick van Lunteren is aanzienlijk pessimistischer. De discussie na 
de presentatie was levendig. 
De bestuursvergadering van maart levert het plan op om de leden een heel eenvoudige ledenlijst toe te 
sturen met alleen naam en adres. We bespreken de avond van 28 maart, dan komt Wim Bens met een 
inleiding over het logistiek topinstituut Dinalog. Jammer dat een zo boeiende spreker over een 
onderwerp dat belangrijk is voor de toekomst van Breda zo weinig bezoekers heeft weten te trekken. 
De wegblijvers hadden ongelijk. De lezing van Wim Bens was buitengewoon interessant.  Een van de 
ambities van dit instituut is om marktleider te worden in het regisseren van de transnationale 
goederenstromen. Hopelijk gaat het allemaal lukken. 
April: bestuursvergadering. Nog steeds aanloop moeilijkheden bij het beheren van de website. Frans 
Broos is er druk mee. Dan de ledenwerving. Louis zal Paul Haverman vragen of hij ideeën heeft voor 
onze ledenwerving. We hebben plannen om een bijdrage te leveren aan de discussie over het plan van 
het Bredase gemeentebestuur om de subsidie voor Breda’s Museum met € 1,5 miljoen te korten. We 
gaan proberen een forumdiscussie op gang te krijgen. Maar eerst nog de sociëteitsavond van 18 april: 
Johan van Uffelen (hoofdredacteur BN/De Stem) spreekt dan over de toekomst van de krant. 
Het plan van het gemeentebestuur om Breda’s Museum te verzelfstandigen en tegelijk fors op de 
subsidie te korten is als een bom ingeslagen in de Bredase gemeenschap. Het bestuur van De Gouden 
Cirkel heeft gemeend een bijdrage te moeten leveren aan de discussie door het organiseren van een 
forumdebat. Vanwege actualiteit is onze sociëteitsavond van eind mei verplaats naar maandag 2 mei. 
Het was erg druk die avond maar er waren weinig leden. Het debat werd geleid door Jacques Kriens. .  
In de bestuursvergadering van mei hebben we natuurlijk een nabespreking over deze avond. We 
nemen ons voor er een vervolg aan te geven. 
Frans is druk met de website. De heer Simon Noot, die ons wegwijs maakt in deze materie is ernstig 
ziek en kan niet meer zorgen voor onze website. Begin juni krijgen we het bericht dat hij is overleden. 
Jacquues Kriens gaat proberen iemand te vinden die ons kan helpen. 
Louis heeft Paul Haverman gevraagd met ideeën te komen over onze toekomst, vooral wat betreft de 
ledenwerving.  
Het vervolgdebat over Breda’s Museum is van 27 juni verplaatst naar 4 juli. Door onverwacht volle 
agenda’s van de forumleden lukt dat toch niet. Het wordt definitief verplaatst naar 11 juli. Ondanks de 
vakantieperiode was de zaal die avond goed gevuld. Er was een levendig debat, dat ditmaal meer over 
de inhoud ging dan de vorige keer. In de uitnodiging voor deze avond spreekt onze voorzitter Harry 
Vermeulen onze zorgen uit over de toekomst van de Gouden Cirkel. Voorlopig kiezen we voor een 
tweesporenbeleid: met lezingen en diners houden we de sociëteitsgedachte in stand, maar we trachten 
wel meer debatavonden in het programma te krijgen. 
Doordat de debatavond was doorgeschoven naar 11 juli was het zomerreces van korte duur.  



Op 29 augustus zien we elkaar weer bij het waterschap. We worden ontvangen met een inleidende 
film, daarna een rondleiding door het gebouw en de tuin. Het was een prettig bezoek. Het eten bij 
restaurant ‘de Boswachter’ was uitstekend.  
Het bestuur is nog steeds druk met het organiseren van onze activiteiten. Vooral de invulling van het 
programma is deze periode wat moeilijk. Omdat diverse kandidaat-sprekers moesten afhaken waren 
we erg blij met de hulp van Rinus Boidin. De afspraak met hem stond voor volgend jaar gepland maar 
hij was onmiddellijk bereid om maandag 25 september zijn lezing te houden, met als titel: 
‘Middeleeuwse geschiedenis op de pijnbank’. Humor en begeestering waren de belangrijkste 
kenmerken van deze avond. Het diner was een dieptepunt: er waren vier leden, dan nog onze gasten en 
het bestuur. We gaan dit duidelijk communiceren met de leden. Als je geen diner meer organiseert 
verander je wel iets wezenlijks. 
 
In amper twee weken tijd zijn drie leden overleden die veel voor de Gouden Cirkel hebben betekend: 
Chris Spijkerboer, Lambert Giebels en Yvonne van Gils. Het was goed om te zien dat veel mensen 
van onze vereniging bij het afscheid aanwezig waren. Het waren drie zeer betrokken leden, van het 
eerste uur. 
 
31 oktober hebben wij weer een sociëteitsavond. Marius Broos houdt een inleiding over de HSl: Trein 
met Grote Voordelen of planologische blunder? De lezing over de geschiedenis van de HSL was 
boeiend en leverde soms felle discussie op. 
Maandag 28 november is er geen lezing of debatavond. We richten ons nu op het Nieuwjaarsdiner van 
mandag 9 januari 2012. 
Ondanks alle pogingen om nieuwe leden aan te trekken loopt ons ledenbestand terug. Er komen wel 
nieuw leden bij maar het aantal leden dat afzegt (omdat ze de avonden bijna nooit bezoeken) is toch 
groter. We hebben nu 121 leden, waarvan 98 een e-mail adres hebben doorgegeven. 25 adressen 
krijgen dus nog steeds post. Aan het begin van dit jaar hadden we 124 leden. En 102 e-mail adressen. 
 
Marianne Volker-van Miert, secretaris 


