
 

 
From: jans1945@hotmail.com 
To: anketebbe@gmail.com 
Subject: JAARVERSLAG 2014 
Date: Sun, 15 Mar 2015 16:09:44 +0100 

Jaarverslag 2014 Vereniging Stadssociëteit De gouden Cirkel  
 
Op 13 januari werd het jaar geopend met het Nieuwjaarsdiner. 
De sfeer was gezellig en er waren 43 deelnemers. 
Conchita en Jan zorgde voor de muzikale begeleiding, we konden een dansje maken. 
27 januari het eerste lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Deelname door alle politieke partijen, en Jac. Kriens was onze debatleider.  
veel belangstelling van uit de politiek. 
Het werd een succes! 
4 februari was er het tweede lijsttrekkersdebat, weer was Jac. Kriens onze debatleider. 
veel belangstelling en wederom een succes. 
24 maart algemene ledenvergadering. Buiten het bestuur waren er ook de leden van de kas 
commissie. 
De toekomst van onze stadssociëteit blijft zorgelijk. We moeten ons blijven richten op leden 
werving, netwerken,en gebruik maken van sociale media en zoeken naar bedrijven die ons 
willen sponsoren. 
Jac. Kriens is een gedreven persoon die al heel veel voor onze vereniging doet, hij is onze 
vaste gespreksleider bij debat-en forumavonden. 
Hij investeert veel tijd in de voorbereidingen, denkt mee en is een onvermoeibare aanjager 
van discussie. 
In deze vergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Harry Vermeulen, hij 
was jaren voorzitter en geeft nu het stokje door aan ???. 
Harry Vermeulen heeft met hard en ziel zijn taak als voorzitterschap vervuld en heeft de 
sociëteit soms door zwaar weer moeten loodsen. 
Marianne Volker-van Miert, onze secretaresse heeft haar functie ook beëindigd. 
Zij was bij de Stadssociëteit betrokken vanaf het eerste moment van oprichting.  
Wij gingen dit jaar opzoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid.  
In de loop van het jaar hebben wij die gevonden nl. dhr. Frans van Hoogenhuijze voorzitter 
en mevr. Marijke van de Putten bestuurslid. 
Na afloop van de ledenvergadering sprak J.Brouwers over industrieel erfgoed in Breda. 
28 april spraken J.van Trier , R.Wirtz en L.Demarbaix over de Historie van de Bredase 
ziekenhuizen.  
Ignatius, laurens en Diaconessenhuis, gaan samen maar nog wel op drie locaties. 
we gaan naar een groot ziekenhuis, behalve voor de behandeling van patiënte is het ook een 
opleidingsinstituut voor medische specialisten en het geeft de mogelijkheid om met de 
meest geavanceerde apparatuur te werken. 
2 juni waren P.Elbertse (CDA) en P.van Lunteren (SP) in gesprek over Oorzaak en gevolg van 
de verkiezingsuitslag. Gespreksleider D.Heuting. 
Het was weer een volle avond. 
7 juli kwam R.Boidin spreken over De vergeten gouden eeuw van Breda (1350 -1568) 



Het was een avond met een interessant en levendig college. 
Wederom veel belangstelling voor dit onderwerp. 
25 augustus was ons jaarlijkse uitstapje, we brengen een bezoek aan De warmoezerij op 
landgoed Wolfslaar. 
Olga Kroes gaf ons een uiteenzetting over de proeftuin voor iedereen met interesse in 
voedsel van dichtbij en het eigenhandig kweken van groenten en kruiden. 
In 2012 zijn zij begonnen met de aanplant van de wijngaard. 
Ook kregen wij uitleg van een imker over de bijen en insecten kasten. 
Daarna stond een mooi buffet op het landgoed Annaville klaar. 
Kortom het was een heerlijke middag/avond, allen de weergoden waren ons niet goed 
gezind. 
29 september spreekt T. Peeters over Breda bevrijd door de polen. 
Zeer goed bezochte avond, veel polen die hier zijn gebleven en de generatie daarna is zeer 
actief in het herdenken.  
27 oktober De toekomst van Landgoed de Kokkenberg. Mevr .J.de Rooij en dhr. J.Spoelstra 
komen uitleg geven en tonen hoe een zo omvangrijk project van meer dan 400 
appartementen, winkels, cafés restaurants ateliers, en zorgruimten enz. in toch kwetsbare 
omgeving als het Markdal zal worden ingepast. 
Voor de herontwikkeling van het Landgoed De Klokkenberg is een samenwerking met de 
gemeente Breda een masterplan opgesteld. 
Veel belangstelling, ook van mensen die al waren ingeschreven en boeren uit de buurt. 
1 december De reizen van Graaf III van Nassau. lezing door B.van de Kalseiden. 
Op reis met de keizer, de KMA herbergt historische schatten. 
Dit was onze laatste bijeenkomst van 2014 voor onze leden. 
Het bestuur is nog steeds bezig met de "toekomstvisie", we hebben dringend nieuwe leden 
nodig. Om de vereniging leefbaar te houden moeten er debatten zijn en goede lezingen. dan 
hopen wij op goede avonden en nieuwe leden. 
De belangstelling voor ons Diner voor de leden avond is toegenomen. 
De kosten 18.50 euro voor 2 gangen geeft bij deelname van 20 personen de zaalhuur 150 
euro gratis. 
Dus als u deelneemt aan het Diner dan sponsort u ons indirect.  
We begonnen het jaar met 98 adressen, waarvan 20 post ontvangen en 78 e-mail. 
 
Marie-anne van Harten 
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