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Jaarverslag 2016 FotoArchiefDienst 
 

2016 is een jaar voor de FotoArchiefDienst geweest wat vooral in het teken 
stond van de komende grote aanpassingen van het gebouw. Met in december 

2016 het definitieve go voor de grote verbouwing in 2017. Dit naast de vele 

gangbare activiteiten van de FAD om de geschiedenis van de gemeente Cuijk na 

1850 te bewaren en te tonen. 

 

Interne en externe tentoonstellingen 

Ook dit jaar heeft de FAD weer interne en externe tentoonstellingen 

georganiseerd. 

 

Interne tentoonstellingen 

100 Jaar Vierdaagse. 

Ingespeeld op deze festiviteiten hebben we een grote tentoonstelling gemaakt 

met foto’s en materiaal welke de Vierdaagse met name voor Cuijk betekent 
heeft. Met een officiële opening en daarna heel veel bezoekers. We hebben 

meegewerkt aan een programma van Omroep Gelderland opgenomen in Cuijk. 

 

Na de Vierdaagse tentoonstelling hebben we tijdelijk een tentoonstelling oude 

gebouwen opgehangen. Geen nieuwe meer opgepakt in afwachting van de grote 

verbouwing. 

 

Externe tentoonstellingen 

In 2016 hebben we een aantal tentoonstellingen verzorgd: 

- 2 tentoonstellingen in Gemeentehuis: Nutricia en Carnaval. 

- Een tentoonstelling met Koningsdag in de Valuwe. 

- Bij opening in Castella hebben we de Zorg in Cuijk de laatste 
100 jaar in beeld gebracht. 

-  

Bezoekers aan de tentoonstellingsruimten 

De FAD heeft via de (social) media erg veel aandacht besteed aan de 

tentoonstellingen. Daarnaast waren er regelmatig bezoeken van families, 

verenigingen of groepjes particulieren. Ook werd er veel informatie gebracht en 

gevraagd. Er kwamen in 2016 1800 bezoekers. 

 

Ontwikkelingen bezoekersaantallen: ( is vaak afhankelijk van welke 

tentoonstellingen) 

2007: 1620 

2008: 1301 

2009: 513 
2010: 613 

2011: 1027 

2012: 1171 

2013: 3119 ( onderwijstentoonstelling trok veel bezoekers) 
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2014: 2345 

2015: 1338 

2016: 1800 ( 100 jaar Vierdaagse) 

 

Social media. 

Via Facebook heeft de FAD nu ruim 800 volgers die regelmatig van nieuws 

voorzien werden.  Dat is 200 meer dan het jaar er voor. Ook via Twitter is de 

FAD actief.( 600 volgers) Daarnaast is de website een heeft een actuele update 

gekregen. 
 

PR/Cuijk promotie 

Intern werd  organisatie op de hoogte gesteld van ontwikkelingen via de 

maandelijkse nieuwsbrief. Een nieuwe PR groep zorgt voor nieuws aan leveren 

aan blad Topic en de week- en dagbladen in de regio. Daarnaast hebben we een 

aantal keren meegewerkt aan programma’s voor TV de Valuwe en TV Land van 

Cuijk. 

 

Vrienden van de FAD 

De groep vrienden van de FAD bleef constant op 39. Een prima resultaat. 

 

Filmavonden 
Twee filmavonden in maart en oktober waren een groot succes. Op beide 

avonden kwamen ruim 200 bezoekers en zij genoten gezien hun reacties met 

volle teugen. Een avond stond geheel in het teken van een Cuijkse musical en 

op de andere werden 15 korte Cuijkse films getoond. Deze filmavonden bleken 

uitstekende bijeenkomsten te zijn om historische verhalen op te halen en de 

FAD nog meer voor het voetlicht te brengen.  

 

Andere verleende diensten 

Er waren ook dit jaar weer veel verzoeken om informatie en foto’s.  

Veel geïnteresseerden konden blij gemaakt worden met een afdruk van oude 

‘verloren gewaande’ afbeeldingen. Deze aanvragen kwamen niet alleen van 

bezoekers, via telefoon of e-mail; door de actieve houding van de FAD op social 

media werden ook steeds meer vragen gesteld via Facebook en Twitter.  
 

In samenwerking met de Historische Kring Land van Cuijk heeft de FAD een 

lezing georganiseerd in de Bond. Zeer geslaagd en een grote opkomst. 

 

ICT 

ICT is een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Enkele vrijwilligers zijn 

hier vele uren/dagen mee bezig. Programmeren e.d. We werken op dit moment 

met 20 computers.  
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Contacten met het BHIC 

Afgelopen jaar zijn diverse foto’s naar het BHIC gestuurd en is er telefonisch en 

contact via e-mail geweest. 

 

Cultuurstraatoverleg 

Twee keer is er Cultuurstraat overleg geweest. Een aantal gemeenschappelijke 

zaken is besproken. Daarnaast wordt er steeds een evenementenagenda 

besproken. Afstemming met open zijn rond Beeldentuinopening eind april en 

Cultuur aan de Maas in augustus. Ook de op handen zijnde verbouwingen 
worden gedeeld met alle partners. 

 

Externe werkgroepen 

De FAD is ook betrokken en vertegenwoordigd bij de werkgroep Romeinen en 

de klankbordgroep Archeologie. 

 

Overleg met gemeente 

Twee keer is er overleg geweest met de gemeente. 

De FAD heeft in 2016 veel tijd besteed aan de vaste taken voor de gemeente: 

het beheer van het fotoarchief, het beantwoorden van vragen van 

gemeentemedewerkers en het aanleveren van foto’s aan de gemeente. Verder 

wordt er gewerkt aan het verrijken van foto’s door middel van het toevoegen 
van gegevens (data, locatie, namen). De FAD heeft een fotoarchieffunctie voor 

de gemeente Cuijk. 

 

Cuijkse Canon 

Door het aanstellen van een medewerker voor de Cuijkse Canon is deze vaker 

geactualiseerd. Van nieuwe foto’s en filmpjes voorzien. Met enige publiciteit hier 

omheen steeg het bezoekersaantal fors. In 2016 bezochten maar liefst 8000 

bezoekers de website. Een fantastisch resultaat. 

 

Personele zaken 

In 2016 kwamen weer nieuwe vrijwilligers bij de FAD werken. Of via spontane 

aanmeldingen, de vrijwilligerscentrale Radius en via de Gemeente Cuijk. Via de 

laatste instantie zijn we op zoek naar een huismeester. Daarnaast heeft de PR 
commissie een grafisch medewerker. In totaal zijn er nu 45 vrijwilligers actief. 

Op vrijdag 16 december heeft de FAD een kerstborrel georganiseerd voor de 

vrijwilligers. In “De Herberg” in Cuijk. Er werd door de voorzitter van de FAD 

teruggeblikt op 2016 met behulp van een Powerpointpresentaties. 

Als presentje kregen de vrijwilligers allen een kerstattentie voor hun tomeloze 

inzet. 

 

Heemkunde 

Ook in 2016 zijn vele “nieuwe” bid- en gedachtenisprentjes verzameld en 

gearchiveerd, zo wordt een belangrijk deel van de Cuijkse historie gewaarborgd. 

En staat open voor stamboomonderzoek. Deze groep heeft ook een groot 
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gedeelte van het jaar voorbereidingen getroffen voor 100 jaar Vierdaagse en de 

nieuwe tentoonstelling in 2017 over de Grotestraat. 

CIB 

De Cuijk in Beeld-fotografen hebben zich afgelopen jaar ingespannen om grote 

gedeelten van Cuijk “in kaart te brengen”.  

Zij hebben daarmee het huidige Cuijk als historie voor de toekomst veiliggesteld 

en vastgelegd. 

 

Repro/Fotografie-afdeling 
Oude krantenbestanden worden in zijn geheel gefotografeerd (gedigitaliseerd) 

waarmee ook onze oude kranten digitaal te benaderen zullen zijn. 

 

Videogroep 

De videogroep heeft veel energie gestoken in de voorbereidingen van de 

filmavonden. 

Aan de FAD aangeboden video- of filmbestanden werden gedigitaliseerd en aan 

de FAD archieven toegevoegd. 

 

Archief: 

De Huisbibliotheek is opgeschoond en weer op orde gebracht. Er komt steeds 

meer materiaal extern in onze richting. Foto’s maar ook materiaal. Alles moet 
ordentelijk ingeboekt en gedigitaliseerd, gearchiveerd worden. BV scouting Cuijk 

heeft haar hele archief aangeboden om dit te digitaliseren. Maar meteen voor 

FAD-archief.We zijn continu bezig om dit archeif te optimaliseren en te beheren.  

 

ANBI status aangevraagd 

Onze financiële afdeling heeft met succes de ANBI status voor de FAD 

aangevraagd. Dit geeft naast gulle gevers ook de FAD veel voordelen. 

 

Naamsverandering 

Het bestuur heeft in 2016 besloten de naam FAD aan te passen met FAD Cuijks 

Historisch Informatie Centrum. Dit om nog meer onze functie te benadrukken. 

De statuten zijn daarom bij de notaris aangepast. 

 
Tot slot: 

De FAD kan terugkijken op een zeer succesvol 2016. Het jaar 2017 zal vooral in 

het teken staan van opknap en uitbreiding van het gebouw Kerkstraat 14. Met 

een nog hogere service aan onze bezoekers. Een mooie uitdaging om de rijke 

Cuijkse historie op een moderne manier te laten zien. Gezien de positieve 

reacties uit de gemeenschap wordt dit alom gewaardeerd. 

 

 

 
 


