
ANBI gegevens van de “Heemkundekring Philippuslandt” 
 
1 Naam    : Heemkundekring “Philippuslandt” 
 
2 RSIN of Fiscaal nummer  : 809544301 
 
3 Contactgegevens   : Secretariaat – Beatrixstraat 7, 4675RV Sint Philipsland 
 
4 Bestuurssamenstelling  : Voorzitter   : A.P.A. Vleghels 

: 2e Voorzitter   : A. Wisse 
: Secretaris   : H.H. de Graaf 
: Penningmeester  : A. Verwijs 
: Redactie coördinator  : W.S. van Hoeve 
: Bestuurslid   : C. Koopman 
: Bestuurslid   : I. Krijger 

 
5 Het beleidsplan 
Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in het betrokken gebied te verenigen; 

• Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het 
genoemde gebied; 

• Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen; 

• Samenwerking zoeken en/of aangaan met (a) heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland 
en (b) verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn; 

• Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties. 
 
6 Het beloningsbeleid 

De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst. 
Het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd 
maar ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. 

 
7 De doelstellingen 
De Vereniging stelt zich ten doel:  

• Het bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip ‘heemkunde’ valt van de 
voormalige gemeente Sint Philipsland; 

• Het in brede kring wekken van belangstelling voor plaats en bevolking; 

• Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies; 

• Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied; 

• Het in standhouden en restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed. 
 
8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2019 

• Geparticipeerd in de door de gemeente Tholen opgezette werkgroep “Sportdorp” ter bevorderen van 
sportactiviteiten;  

• Cronicke nr. 32 (19e jaargang) uitgebracht;  

• Ledenwerfactie opgestart in de Voorstraat en Achterstraat van Flipland;  

• Lezing georganiseerd over ‘Geschenk-woningen – woningen geschonken na de watersnoodramp’ door 
mevrouw Janny Lock;  

• Lezing georganiseerd over ‘Verantwoord beheren en benutten – Jachtbedrijf anno 2019’ door de heer Koos 
Boer;  

• Deelgenomen aan een vrijwilligersavond die georganiseerd was door de gemeente Tholen;  

• Deelgenomen aan de ‘Open Monumentendag’;  

• Twee interviews afgenomen i.v.m. een artikel over de gezusters Beneker in de Cronicke van 2020;  

• Overleg gevoerd met de Stichting ‘Tholen Samen Sterk’ i.v.m. de organisatie van de Liberation Tour in het 
kader van de 75 jarige herdenking WO II in 2020;  

• Medewerking verleend aan een door de gemeente Tholen uitgevoerd project om –op verzoek van de 
‘Erfgoed Zeeland’- in Anna Jacobapolder een ankerplaats (in de vorm van een ‘Klapbank’) in te richten;  



• Deelgenomen aan de feestelijke in gebruik name van voornoemde Klapbank die geplaatst is bij het Zijpe;  

• Samen met de schooljeugd van Anna Jacobapolder de bevrijding herdacht op de begraafplaats bij het 
oorlogsgraf van Piet Avontuur;  

• Op het grasveld bij de Nederlands Hervormde kerk plantjes/bloemetjes geplaatst bij het 
watersnoodmonument;  

• Ter voorkoming van overlast auto’s een “biggenrug” geplaatst bij de weegbrug;  

• Voorbereidende werkzaamheden gestart voor het ontwikkelen van een nieuwe website;  

• Op uitnodiging van de Thoolse gemeentearchivaris deelgenomen aan een overleg om een nieuw beleid te 
ontwikkelen voor het onderhoud van de begraafplaatsen in Sint Philipsland;  

• Op verzoek van ds. M.D. Geuze teksten op juistheid gecontroleerd t.b.v. een door hem te publiceren boek;  

• In samenwerking met de Thoolse gemeentearchivaris onderzoek verricht naar de herkomst van een 
ondergrondse kelder bij het pand Voorstraat 13 in Sint Philipsland;  

• Onderzoek gedaan naar de namen van de kreken op de Heense Schorren;  

• Medewerking verleend aan een tweetal digitale verzoeken i.v.m. de herdenking in 2020 van de ‘Duitse Raid’ 
op de watertoren in Anna Jacobapolder in januari 1945; 

• Een groot aantal dia’s gedigitaliseerd. 
 
9 Financiële gegevens : Jaar 2018 en 2019 
 

Ontvangsten 2018 2019 

Contributie            4.652,50          4.380,60  

Giften van leden               492,50             532,50  

Subsidie gemeente Tholen               306,86             307,00  

Sponsoring en giften van derden               456,70             115,00  

Rente                    3,28                 1,66  

Totaal ontvangsten            5.911,84         5.336,76  

   

Uitgaven   

Kosten Cronicke            1.983,87          1.876,23  

Kosten nieuwsbrief   

Kosten website               318,34             116,12  

Kosten ledenvergaderingen               480,06             470,68  

Huur verenigingsgebouw               453,80             453,80  

Kosten onderhoud weegbrug               701,91             921,53  

Reservering onderhoud weegbrug               248,32   

Kosten restauratie molensteen             718,03  

Kosten restauratie travalje               184,57   

Algemene kosten               365,34             328,29  

Portokosten                 50,63             146,06  

Administratiekosten                 45,86               41,32  

Bankkosten               159,11             143,17  

Reis- en verblijfkosten               279,35             246,67  

Totaal uitgaven            5.271,16         5.461,90  

 
 
 


