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boekjaar 2021
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Gegevens instelling
Heemkundekring H.N. Ouwerling
Bezoek en postadres: Heemhuis, Stationsstraat 73, 5751 HC Deurne
RSIN:

8062 54270

KvK nummer:

4023 5359

Email:

info@heemkundekringdeurne.nl

Website:

http://www.heemkundekringdeurne.nl/

Doelstelling
1. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en
streek.
2. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip
heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven,
landschap en milieu.
3. Het doen veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en
roerende goederen, zaken en/of voorwerpen.
4. Het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.
5. En voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.

Hooflijnen van het beleidsplan
1. Het organiseren van lezingen en excursies met heemkundig interessante
onderwerpen en naar relevante gebieden en steden.
2. Verzamelen van allerlei materiaal over Deurne C.A. zoals foto’s, dia’s,
(video)films, ansichten, kadastrale en andere historische kaarten, documenten,
artikelen uit dag- en weekbladen en verder alle documentatie met betrekking tot
het leven en werken in de gemeente Deurne.
3. Verzamelen van bidprentjes, gedachtenisprentjes, communieprentjes en andere
devotionalia.
4. Aanleggen van een heemkundig verantwoordelijke collectie voorwerpen en
gebruiksartikelen.
5. Organiseren van tentoonstellingen op basis van heemkundig interessante
interessegebieden.
6. Beschrijven en het digitaliseren van het verzamelde materiaal en het toegankelijk
maken via o.a DocuDataDeurne, DeurneWiki, website.
7. Aanleggen van een bibliotheek met boeken en publicaties met betrekking tot
Deurne.
8. Ondersteunen bij archeologisch bodemonderzoek naar sporen uit het verleden en
het daarmee samenhangend historisch onderzoek en resultatenvastlegging.
9. Behulpzaam zijn bij het heemkundig onderzoek door derden zoals studies van de
jeugd, genealogisch onderzoek en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis.
10. Publiceren van onderzoekresultaten in het blad D'n Uytbeyndel en dag- en
weekbladen.
11. Het zo nodig financieel faciliteren van heemkundige activiteiten van de vereniging.
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Functie van de bestuurders
1.
2.
3.
4.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Minimaal 2 en maximaal 6 leden

De bestuurders per 1-1-2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Adriaans
Jos Thijssen
Michel van den Berkmortel
Leny Hendriks
Thom van der Straaten
Henk Verbakel
Tiny Koppens

– Voorzitter
– Secretaris
- Penningmeester
- Vice voorzitter
- Lid
- Lid (tot 15-9-2021)
- Lid (vanaf 15-9-2021)

Het beloningsbeleid
Alle statutaire bestuurders werken als vrijwilliger en krijgen geen beloning voor de
verrichte diensten.
De medewerkers / vrijwilligers krijgen voor de verrichte diensten geen vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie: http://www.heemkundekringdeurne.nl/uploads/pdf/jaarverslag-2021-werkgroepenen-bestuur.pdf

Financiële verantwoording

Uitgaven &
Ontvangsten

Realisatie 2020
Uitgaven

Begroting 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Realisatie 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Huisvesting

€

6.666,91

€

4.850,00

€

2.919,40

Organisatie

€

3.064,40

€

6.550,00

€

4.190,70

Activiteiten

€

7.783,79

€

7.050,00

€

4.308,25

Ontvangsten
Saldo
Totaal

€
€

19.858,67
€

2.343,57
19.858,67

€

19.858,67

18.800,00

18.800,00

Pagina 3

€
€

350,00
18.800,00

Ontvangsten

18.665,53

7.247,18
18.665,53

18.665,53

Balans per

31-12-2020

31-12-2021

Debet

31-12-2020

31-12-2021

Credit

Liquide middelen

€

83.102,60 €

93.968,36

Transitoria debet

€

537,38

563,19

Balanstotaal debet

€

83.639,98

94.531,55

Reserves
€
Resultaat lopend jaar €

7.414,73 €
€

7.504,73
7.247,18

Voorzieningen

€

75.000,00 €

78.500,00

Crediteuren

€

0,00 €

314,64

Transitoria credit

€

1.225,25 €

965,00

Balanstotaal credit

€

83.639,98 €

94.531,55

Toelichting op de balans
Transitoria debet
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen
Totaal

€ 403,97
€ 159,22
€ 563,19

Voorzieningen
Voorziening continuïteit – subsidie

€ 15.000,00

5 jaar subsidie maximaal

Voorziening continuïteit - Overige ontvangsten

€ 25.000,00

5 jaar sponsoren / vrienden / Rabobank ClubSupport

Voorziening onderhoud Heemhuis

€ 18.500,00

Minimale voorziening onderhoud € 15.000

Voorziening aankoop boekwerken

€ 10.000,00

Voorziening aankoop dure waardevolle historisch boekwerken

Voorziening Deurne Wiki en DocuDataDeurne

€ 10.000,00

5 jaar kosten Deurne Wiki en DocuDataDeurne maximaal`

Totaal

€ 78.500,00

Transitoria credit
Vooruit ontvangsten

€ 965,00

Pagina 4

Stationsstraat 73
5751HC Deurne
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

www.deurnewiki.nl
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