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Jaarverslag  2018 

FAD Cuijks Historisch Informatie Centrum 
 

 
 

Algemeen 
 

Het jaar 2018 kenmerkte zich vooral door de AVG-problematiek. Deze leidde 
ertoe, dat in verband met de onzekerheid over onder andere 

bestuursaansprakelijkheid, het bestuur enige tijd demissionair was. Een 
merkwaardige situatie. Met veel inzet en hulp van de gemeente Cuijk werd 

uiteindelijk een gedegen AVG-beleidsplan samengesteld. Daarmee kon op 
veilige wijze verder gewerkt worden aan de continuïteit. Wel moesten gegevens 

(foto’s) waarin personen herkenbaar zijn weergegeven, worden opgeslagen in 

beveiligde archieven. Veelal kunnen jammer genoeg deze gegevens niet worden 
gedeeld, tenzij met toestemming van de afgebeelde personen. 

Al met al betekent de AVG een flinke extra klus voor het beheer en de 
toegankelijkheid van de opgeslagen historische informatie. 

Er werd medio het jaar een aanzet gegeven voor een nieuwe naam onder de 
Stichting FotoArchiefDienst: het Cuijks Archief. Een naam die beter aansluit bij 

de activiteiten die uiteraard meer omvatten dan het archiveren van foto’s. Deze 
nieuwe naam zal in 2019 uitvoering worden gelanceerd. 

 
Enkele bijzondere feiten uit het verslagjaar: 

• 25 januari nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur Jan Hijl; 
• 10 februari FAD bestaat 35 jaar! 

• Informatiebijeenkomst vrijwilligers over AVG Beleidsplan; 
• 3 november tentoonstelling Gemeentehuis tijdens Gemeentedag; 

• 14 december Eindejaarsbijeenkomst vrijwilligers in De Looierij. 

 
Tentoonstellingen 

 
In 2018 waren er twee permanente tentoonstellingen te bezichtigen in het FAD-

gebouw: 
- tentoonstelling Grotestraat 

- tentoonstelling over de waterzuivering 
Via de (social) media werd veel aandacht besteed aan de tentoonstellingen. 

Daarnaast waren groepen particulieren, verenigingen, families en bedrijven 
regelmatige gasten van de FAD en bezichtigden de wissel- en permanente 

tentoonstellingen.  
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Bezoekers 

 

In dit verslagjaar kwamen 1.697 bezoekers naar het FAD-gebouw. 
In de loop der jaren zien we een gestaag groeiend aantal bezoekers, weliswaar 

mede afhankelijk van de tentoonstellingen die in een bepaald jaar worden 
georganiseerd. Op de Culturele dag werden maar liefst 701 bezoekers 

ontvangen en rond geleid. 
 

Social media. PR, Promotie 
 

Regelmatige nieuwsvoorziening vond onder meer plaats via Facebook waar het 
aantal volgers inmiddels is gegroeid tot 951. Ook op Twitter was de FAD actief 

en heeft daar ca. 700 volgers. De actuele website werd in toenemende mate 
geraadpleegd, ook al vanwege het feit dat steeds meer relevante informatie 

digitaal toegankelijk werd gemaakt. Het aantal bezoekers dat de website 
uitgebreider bezocht bedroeg 3.212. 

Regelmatig vonden publicaties plaats in het blad Topic en de dag- en 

weekbladen in de regio. Daarnaast werd meegewerkt aan programma’s voor TV 
de Valuwe, TV-programma RAMBAM van BNN-VARA en TV Land van Cuijk. 

 
Vrienden van de FAD 

 
Ook dit jaar werd de FAD weer ondersteund door een enthousiaste groep van 

ca. 40 Vrienden van de FAD. Naast financiële ondersteuning ondervond de FAD 
veel steun en hand en spandiensten van deze mensen en bedrijven. 

Op 1 september presenteerde de FAD zich op uitnodiging op de Cuijkse Golfdag 
en ontving een donatie van € 500,-. 

 
Filmavonden - lezingen 

 
De filmavond in oktober was wederom een groot succes. De avond trok een 

volle zaal bij café De Bond. De filmavond was weer een uitstekende bijeenkomst 

om de FAD nog meer over het voetlicht te brengen.  
 

Andere diensten 
 

Naast de vele verzoeken om informatie, documenten en foto’s (35 aanvragen 
van particulieren) ontving de FAD in dit jaar maar liefst 162 schenkingen, 

waaronder:  
• gemeentewapen van de gemeente Linden-Katwijk-Klein Linden, geschonken 

door de heer Wim Grutters; 
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• een omvangrijk fotonegatieven archief van Helmuth Hagemann/Berry Poelen, 

welke negatieven door een tweetal vrijwilligers worden gedigitaliseerd; 

• oude drukpers van drukkerij Van Lindert, geschonken door Industry 
Servicebioscoop; 

• 4 archiefdozen met bouwtekeningen van aannemer Jac Arts uit Cuijk van 
1947 – 1971; 

• 105 A-3-formaat boeken Fokregisters van de Fok-Controlevereniging Cuijk-
Beers (voorheen K.I.Beers). 

 
Daarnaast werden een aantal archieven gedigitaliseerd van o.a. 

tennisverenigingen Graaf Herman en Play Back 
 

Medewerking werd verleend aan onder meer: 
• juli 2018 boek Vierdaagse “Als bruggen konden praten”; 

• levering foto’s voor het boek “Gloriejaren van de Cuijkse Industrie”. 
 

ICT 

 
ICT is een belangrijk onderdeel van de organisatie. Vooral voor het digitaliseren 

van de beschikbaar gestelde informatie en foto’s en het onder andere via de 
website toegankelijk maken van deze data voor het geïnteresseerde publiek. 

Punt van zorg is, dat op korte termijn voorzieningen moeten worden getroffen 
en investeringen moeten worden gedaan om het beheer, behoud, beveiliging en 

ontsluiting van de bestanden te waarborgen. Van groot belang daarbij is het 
zeker stellen van vooral fotobestanden middels een veilige back-up. Het gaat 

daarbij vooral om vervanging van hardware. De huidige apparatuur is veelal 
meer dan 10 jaar oud. De verouderde software kan nauwelijks nog worden ge-

update. In overleg met de gemeente Cuijk wordt onderzocht op welke wijze een 
en ander gerealiseerd kan worden. 

 
Cultuurstraatoverleg 

 

Twee maal vond overleg plaats met de deelnemers van de Cultuurstraat. Een 
van de doelstellingen is gezamenlijk rondleidingen te organiseren en 

evenementen op elkaar af te stemmen.. 
 

Overleg met de gemeente Cuijk 
 

Twee maal vond bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Cuijk. 
Ook in dit verslagjaar besteedde de FAD veel tijd aan de vaste taken voor de 

gemeente, met name voor het beheer van het gemeentefotoarchief. Er werd 
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gewerkt aan het verrijken van foto’s van de gemeente door het toevoegen van 

data, situaties, locaties en namen. 

De FAD voert een archieffunctie uit van en in opdracht van de gemeente Cuijk. 
 

Cuijkse Canon 
 

Een medewerker van de FAD actualiseerde de Cuijkse Canon door deze te 
voorzien van nieuwe foto’s en filmpjes. Door adequate publiciteit steeg het 

bezoekersaantal aan de website fors tot ruim 6.234. Een fantastisch grote 
belangstelling. 

 
Heemkunde 

 
De Heemkundegroep produceerde teksten voor de nieuwe tentoonstelling van 

de Cuijkse buitensporten. Over het ontstaan en de geschiedenis van 
verenigingen. Het verzamelen van bidprentjes en rouwkaarten heeft nog steeds 

de volle aandacht. Nieuwe exemplaren worden gescand en in mappen 

opgeslagen. De vraag naar extra hulp bij heemkunde blijft actueel. 
 

Cuijk in Beeld 
 

De Cuijk in Beeld-fotografen werkten gestaag verder aan het in beeld brengen 
van Cuijk. Vooral aan de transitie van oud naar nieuw in wijken en dorpen werd 

veel aandacht besteed. 
 

Repro/Fotografie/Video 
 

Krantenartikelen werden gefotografeerd en in digitale vorm opgenomen in de 
bestanden en toegankelijk gemaakt. 

Onze kwaliteitsfotografie werd ingezet voor de fotovitrines in het gemeentehuis. 
Analoge films, vaak geschonken door donateurs, werden door de videogroep 

gedigitaliseerd en in ons archief ondergebracht. 

Ook de Cuijkse musicals, ooit vastgelegd op film of video, werden door de 
videogroep opgewaardeerd en gereed gemaakt voor vertoning op de bekende 

FAD- filmavonden of op het videoscherm in de FAD-expositieruimte.. 
 

Archief 
 

Essentieel is het beheer en behoud van het archief. Ook in het verslagjaar werd 
veel extern archiefmateriaal aan de FAD geleverd. Foto’s, documenten en 

andere waardevolle zaken werden ingeboekt, gearchiveerd en gedigitaliseerd. 
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ANBI status 

 

Sinds eind 2016 heeft de FAD de zogenaamde ANBI status. Dit geeft donateurs 
en ook de FAD zelf (belasting)voordelen 

 
Financiën 

 
In het verslagjaar kon dank zij een zuinig beleid enige reserve worden 

gerealiseerd. Deze reservering is dringend nodig voor de noodzakelijke 
vervanging, uitbreiding en vernieuwing van ICT-apparatuur. Daarnaast zullen 

nieuwe fondsen gezocht moeten worden alsmede een aanvullende 
gemeentesubsidie voor de toekomstige borging van de werkzaamheden. 

Er werd ook in dit jaar weer meer gevraagd van de FAD waardoor 
kostenstijgingen niet uitbleven. Een situatie die voortdurend aandacht vraagt. 

 
De vrijwilligers 

 

Gelukkig kon de FAD in dit verslagjaar weer bogen op gemiddeld 45 
vrijwilligers. Mensen die zich met passie weer hebben ingezet voor de 

activiteiten binnen de FAD. Alle waardering daarvoor! 
Toch dient vermeld te worden dat de inzetbaarheid van vrijwilligers steeds meer 

onder druk komt te staan. Tijdelijke vrijwilligers vonden een nieuwe baan (met 
de FAD-werkervaring op hun CV), anderen waren niet altijd geschikt voor het 

veelal nauwgezette werk en door de verhoogde aow-leeftijd was er zelfs minder 
aanbod. 

Nieuwe vrijwilligers zullen de toekomst van de FAD moeten bestendigen. En dat 
is geen eenvoudige opgave. 

 
Tot slot 

 
De FAD, Cuijks Historisch Informatie Centrum, of zoals we straks zullen zeggen 

Het Cuijks Archief, blikt terug op een veelzijdig 2018. Een jaar waarin de AVG-

problematiek een grote rol speelde. Een jaar ook waarin met hart en ziel werd 
gewerkt aan het beheer en behoud van de historie van Cuijk, Sint Agatha, 

Katwijk, Vianen, Haps en Beers. Kortom een organisatie waar service aan de 
bezoekers tot zijn recht komt en waar de rijke Cuijkse historie op een 

eigentijdse manier niet alleen wordt bewaard maar ook in de toekomst 
toegankelijk is en blijft voor iedere geïnteresseerde.  

 
 

Cuijk, april 2019. 
Bestuur Stichting FAD Cuijks Historisch Informatiecentrum. 


