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
: 2e Voorzitter
: Secretaris
: Penningmeester
: Redactie coördinator
: Bestuurslid

: A.P.A. Vleghels
: A. Wisse
: H.H. de Graaf
: A. Verwijs
: W.S. van Hoeve
: C.J. Koopman

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 2021
• Drie fysieke bestuursvergaderingen gehouden (daarnaast overleg via email, door beperkingen Covid-19)
• Jaarboek 2021 (Cronicke nr. 34) uitgebracht
• 4 mei herdenking met kranslegging door burgemeester bijgewoond
• Jaarlijkse herdenking met de schooljeugd op de begraafplaats in Anna Jacobapolder georganiseerd
• Aanvraag ingediend bij Windfonds Krammer i.v.m. onderhoud gebouw en culturele bezittingen
• Aanvraag ingediend bij Prins Bernhard Cultuurfonds i.v.m. aanschaf superscanner en drietal opslagschijven
• Deelgenomen aan on line meeting betreffende funerair erfgoed
• Werkbezoek in Stavenisse afgelegd betreffende funerair erfgoed
• Deelgenomen aan interview en filmopnamen door Omroep Zeeland over Del Campo
• Deelgenomen aan online overleg met Windfonds Krammer
• Prijsuitreiking bij Windfonds Krammer bijgewoond
• Onderhandelingen gevoerd met energieleverancier betreffende afsluiten elektriciteitsmeter in weegbrug
• Medewerking verleend bij een onderzoek naar gebeurtenissen tijdens W.O. II in Anna Jacobapolder
• Deelgenomen aan de landelijke open monumentendag (weegbrug en travalje)
• Contacten onderhouden met waterschap Scheldestromen en Windfonds Krammer
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Restauratiewerkzaamheden aan gedenksteen bij het gemaal De Luyster afgerond
Deelgenomen aan overleg met gemeente: betreffende open monumentendag 2021 en 2022
Deelgenomen aan een enquête nationaal verenigingsonderzoek
Twee nieuwsbrieven uitgebracht
Deelgenomen aan actie RABO clubsupport
Algemene ledenvergadering incl. lezing over Slag bij de Schelde georganiseerd
Twee huisbezoeken afgelegd i.v.m. artikelen in cronicke 35
Berichten/mededelingen verspreid via eigen website en facebook-pagina
Onderzoek gedaan naar mogelijkheden opvulling openstaande vacatures binnen redactieteam van de
Cronicke en binnen het bestuur
Contacten met gemeente Tholen (o.a met gemeentearchivaris Fred van den Kieboom)
Gietvloer aangebracht in de weegbrug
Tweetal zware houten balken aangeschaft ter vervanging van tweetal verrotte balken in het weeggedeelte
bij de weegbrug
Contacten gelegd met kunstschilder i.v.m. gebruik van de weegbrug
Ondersteuning en begeleiding verleend tijdens ziekteproces van restaurateur Han Fontijne
Afscheid genomen van ons bestuurslid Ineke Krijger
Achttal condoleance kaarten verzonden n.a.v. overlijdens HKK leden

9 Financiële gegevens : Jaar 2019 en 2020

Ontvangsten
Contributies
Giften van leden
Subsidie gemeente Tholen
Sponsoring en giften van derden
Rente

Totaal ontvangsten

2019

2020

4.380,60
532,50
307,00
115,00
1,66

4.576,50
500,00
307,00
307,78
1,58

5.336,76

5.692,86

1.876,23
116,12
470,68
453,80
921,53
718,03

1.828,43
537,55
154,85
454,00
386,94

Uitgaven
Kosten Cronicke en nieuwsbrief
Kosten website
Kosten vergaderingen
Huur verenigingsgebouw
Kosten onderhoud weegbrug
Kosten restauratie molensteen
Kosten gedenksteen
Algemene kosten
Portokosten
Administratiekosten
Bankkosten
Reis- en verblijfkosten

Totaal uitgaven

328,29
146,06
41,32
143,17
246,67

5.461,90

265,20
403,21
416,15
146,59
130,72

4.723,64

