Jaarverslag 2012 Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel
Maandag 2 januari komen we als bestuur al weer bij elkaar. Er is aandacht voor het jaarprogramma, de
website, het komende Nieuwjaarsdiner en natuurlijk de algemene ledenvergadering. In die
jaarvergadering willen we de leden vragen naar hun mening over de toekomst van onze vereniging.
We staan op een kruispunt. Harry Vermeulen, onze voorzitter, zal daar uitgebreid aandacht aan
besteden in de ledenvergadering.
Bij het Nieuwjaarsdiner was de sfeer uitmuntend. Er waren 46 personen aanwezig, wat aangeeft dat dit
jaarlijkse gebeuren is uitgegroeid tot een mooie traditie.
Maandag 6 februari organiseerden we in samenwerking BN De Stem een forumdebat over het beladen
onderwerp: ‘Brabant culturele hoofdstad 2018’. Is dit project gokken met belastinggeld of een
verzekering van enorme economische voordelen op langere termijn.
Het onderwerp was goed, de forumleden vielen wat tegen. De avond was erg druk bezocht, er waren
veel jonge mensen. Van onze leden waren er maar drie aanwezig! Wel kregen we flinke publiciteit
vooraf en een ruim verslag van die avond in BN De Stem.
De algemene ledenvergadering van 27 februari werd door weinig leden bezocht. Men was het
helemaal eens met het bestuur. Zo werd het dus een korte vergadering.
Na afloop gaven Antoine Trommelen ( voorzitter van het Breda’s Jazzfestival) en bestuurslid Jac Nous
een buitengewoon interessante, met muziek gelardeerde lezing over de geschiedenis van het Bredase
Jazzfestival. Dat verdiende een groter publiek.
Dit kwam natuurlijk aan de orde in de bestuursvergadering van 5 maart. Wat is de oorzaak van het
slechte bezoek van onze avonden? We gaan nog even door op de weg die we gekozen hebben. We
zullen een media offensief inzetten. Aan de vernieuwing van de website wordt gewerkt.
Maandag 26 maart sprak Vicky Hendriks over haar afstudeerplan. De onlangs aan de TU Delft
afgestudeerde Hendriks heeft naar eigen inzicht het CSM-terrein ingevuld en tegelijk de Haagse
Beemden uit het isolement getrokken. Ze bracht het onderwerp geweldig goed en op vragen had ze
een goede verdediging.
In de bestuursvergadering van 2 april worden de plannen voor de toekomst besproken. Ons medelid
Marijke van der Putten heeft aangegeven dat ze wel met ons wil meedenken. We zullen haar
uitnodigen op een vergadering.
We gaan functionele samenwerking zoeken met BN de Stem, bijvoorbeeld voor de organisatie van een
forum over het parkeerbeleid.
Maandagavond 23 april geeft Hans de Kievth een lezing over oude kaarten van Breda. De opkomst
was dramatisch slecht. Er waren slechts 18 personen gekomen en er waren zo weinig deelnemers aan
het diner dat de Avenue het heeft afgelast!
In de bestuursvergadering is deze ervaring natuurlijk het onderwerp van gesprek. Een van de
bestuursleden vindt die lage opkomst zo gênant dat hij ook geen zin heeft daar nog energie in te
stoppen. Onze voorzitter zet alle standpunten hierover nog eens op een rijtje en we besluiten dat we
van koers moeten veranderen. Als dat niets oplevert dan stoppen we er mee.
Frits Haverman presenteert 21 mei bij ons zijn plan voor de Heilig Hartkerk. Na afloop van de
presentatie is er gelegenheid om met Frits Haverman in debat te gaan.
De aanwezige bestuursleden van de Gouden Cirkel liepen na afloop opgelucht door de Avenue. Wat
een verschil met de vorige avond. Deze avond was druk bezocht. Waarom deze keer een groot succes?
Het valt niet mee om het waarom te duiden, dat bleek ook bij de nabeschouwing in de
bestuursvergadering van 4 juni.
11 Juni is er een debatavond over parkeren in Breda. Ineke Spapé, lector verkeer, stedenbouw en
mobiliteitsvraagstukken aan de NHTV gaf in de inleiding de voorzet, daarna konden de forumleden en
de aanwezigen vanuit de zaal hier op reageren.
Juli is, zoals we gewend zijn voor ons een rustige maand. 6 Augustus is het bestuur weer terug van een
minizomerreces. We bespreken het programma, de website en andere lopende zaken. Maandag 27
augustus hebben we ons jaarlijkse uitstapje. Dit jaar bezoeken we de Laurentiuskerk aan de
Ginnekenweg. We krijgen een heel gedreven rondleiding. Dhr. Ben Hulshof weet zijn publiek te
boeien. Ook het diner bij restaurant Blini was zeer geslaagd. Er namen 35 mensen deel aan deze
uitstap.

Met de verkiezingen in zicht op 12 september houdt de Gouden Cirkel en dagblad BN De Stem
maandag 3 september een debat met Bredase kandidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
In het debat wordt een groot accent gelegd op nationale thema’s met lokale gevolgen en omgekeerd.
In oktober is eindelijk de website online! De website is in de lucht dankzij leerlingen van het
Florijncolege Oosterhout onder leiding van Amber Pruisen. Onze bestuursleden Frans Broos en Hans
Brink kregen een spoedcursus in het onderhouden van de site.
Nog meer goed nieuws: mevrouw Elly van Uijtenhove-Jansen heeft interesse getoond voor een functie
in ons bestuur. Zij wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Maandag 29 oktober geeft dhr. J. de Jong een lezing over de geschiedenis van het bisdom Breda.
Het verhaal was informatief, de discussie was boeiend en levendig. Doordat we door omstandigheden
in de prachtige bovenzaal waren konden er geen beelden worden vertoond.
Maandag 26 november was de lezing gepland over de geschieden, organisatie en plannen
van het Mastbos. Hoofdboswachter Staatsbosbeheer Sonja Vrijhoek moest deze afspraak afzeggen
wegens ziekte. Op een zo korte termijn kon geen andere spreker meer worden geregeld.
Het bestuur komt 3 december nog een keer bij elkaar. Het jaarprogramma voor 2013 moet besproken
worden en natuurlijk het Nieuwjaarsdiner. Elly van Uijtenhove neemt deel aan de vergadering en past
al snel goed in ons groepje. Elly maakt meteen een afspraak en gaat met Frans Broos en Harry
Vermeulen werken aan de planning van het programma.
Dankzij onze debat avonden hebben we dit jaar wel weer een paar nieuwe leden, maar van de
‘oude’leden van het eerste uur haken er nu toch een aantal af.
Op het ogenblik hebben we 119 adressen in ons ledenbestand, 22 postadressen en 97 leden die hun
informatie via e-mail krijgen.
We begonnen het jaar met 123 adressen, waarvan er 25 post hebben ontvangen en 98 e-mail.
Marianne Volker-van Miert, secretaris

