ANBIgegevens
Heemkundekring De Wojstap
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer/fiscaal nummer:
816058659
Gevestigd te: Raadhuisplein 21a, 5473GC Heeswijk-Dinther.
Algemene doelstellingen van HKK De Wojstap:
 Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over
heemkunde in het algemeen en die van Dinther, Heeswijk en Loosbroek in het
bijzonder;
 Het onderzoeken en het bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip
heemkunde behoren, zoals onder andere: de plaatselijke geschiedenis, het
volksleven, het dialect, het landschap, de bodem en de ruimtelijke ordening;
 Het opkomen voor, heemkundig gezien, belangrijke zaken van vermelde dorpskernen
door zitting te nemen in gemeentelijke, regionale en provinciale instanties die met
heemkunde te maken hebben;
 Het verzamelen en bewaren van voorwerpen, manuscripten, afbeeldingen en
zaken waarvan het zonde zou zijn als ze verloren zouden raken en die bijdragen
aan een beeld van de geschiedenis van onze dorpen;
 Het publiceren van de resultaten van de heemkundige onderzoeken;
 Een bijdrage leveren aan of het initiatief nemen voor projecten van educatieve aard
en medewerking aan initiatieven van anderen op dit terrein;
 Het verzorgen van publicaties over de Heemkunde van Heeswijk, Dinther en
Loosbroek.
Beloningsbeleid.
Dit is voor onze organisatie niet van toepassing. De vereniging kent uitsluitend
vrijwilligerswerk.
Concrete Beleidsplannen:
 Het leden aantal naar 200 brengen, met de nadruk op verjonging;
 Het aantal actieve leden op 40% brengen. De doelstelling is dat 80 leden op een of
andere manier actief zijn in de vereniging (actief wil zeggen: bijeenkomsten
bezoeken/werkzaamheden verrichten/deelnemen in werkgroepen, hand- en
spandiensten verrichten etc.);
 De Heemkamer als levendig centrum maken van de vereniging. D.w.z. zorgen dat
leden en niet-leden regelmatig de heemkamer bezoeken;
 De inkomsten structureel op € 15.000,-- per jaar brengen;
 Streven voor een betere huisvesting op een andere locatie;
 Zorgen voor tenminste 10 actieve en goed functionerende werkgroepen, te weten:
1. Verspreiden en bezorgen van tijdschriften en publicaties;
2. Onderhoud en beheer van de heemkamer;
3. Beheer archief en bibliotheek;
4. Organisatie lezingen en excursies;
5. PR en ledenwerving;
6. Redactie Wojstap Kroniek;
7. Verzamelen en archiveren bidprentjes;
8. Beheer beeldarchief
9. Archeologie
10. Educatie

Bestuur:
Fred Lennings, voorzitter, Kleijne Hove 24, 5473 TX Heeswijk-Dinther
Annie van de braak, secretaris, Oranjestraat 1 5473 EV Heeswijk-Dinther
Joop Akkermans, penningmeester, Hoofdstraat 12 5473 AR Heeswijk-Dinther
Peter Kriele, lid, Anton Derkinderenstraat 6 5473 BC Heeswijk-Dinther
Annie van den Boom-Geenen, lid, Krommedelseweg 19 5472 PL Loosbroek
Bart van Schijndel, lid, Lariestraat 18A 5473 VL Heeswijk-Dinther
Rene van den Broek, lid, De Bariks 2, 5473 RX, Heeswijk-Dinther
Jan Smets, lid, Burg. v.d.Veerdonkstraat 5, 5473 GT Heeswijk- Dinther

