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
: Bestuurslid

: A.P.A. Vleghels
: A. Wisse
: H.H. de Graaf
: A. Wesdorp
: W.S. van Hoeve
: C. Koopman
: 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
tentoonstelling;
-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 2018
Participeren in werkgroep “beweegroute/parelroute”. (gemeente Tholen en Sint Philipsland)
Participeren in werkgroep “Sportdorp”. (gemeente Tholen en Sint Philipsland)
Participeren in werkgroep “digitale bebording”. (gemeente Tholen en Sint Philipsland)
Organisatie van een lezing verzorgd door Kees Slager betreffende de ramp in 1953 en dan in het bijzonder de
ramp in Sint Philipsland.
Deelname aan vrijwilligersavond van de gemeente Tholen en Sint Philipsland.
Presenteren van de travalje aan Fluplandse bevolking, inclusief het ‘live’ bekappen van een paard.
Structureel overleg met wethouder Hommel van de gemeente Tholen en Sint Philipsland.
Interview met drietal studenten “Media en Journalistiek” van de Hogeschool Amsterdam.
Bijwonen van voorlichtingsavond “viering 75 jaar bevrijding” van de gemeente Tholen en
Sint Philipsland.
Organisatie van een lezing verzorgd door Kees Fase van de Heemkundekring Stad en Lande
Tholen betreffende een keutjesavond in Sint Annaland.

Overleg met werkgroep “Tholen sterk 40-45” i.v.m. organisatie van een Liberation Tour.
(Tholen toeristisch op de kaart)
Medewerking verlenen aan een project om in Anna Jacobapolder een ankerplaats in te
richten op verzoek van de Stichting Cultureel Erfgoed / Zeeuwse ankers. (organisatie door gemeente Tholen
en Sint Philipsland)
Uitbrengen van ons tijdschrift de ‘Cronicke’
9 Financiële gegevens : Jaar 2017
Ontvangsten
Contributie
Giften van leden
Subsidie Gemeente Tholen
Sponsoring en giften van derden
Rente
Totaal ontvangsten

70,60
5.653,47

2017
4.716,00
403,31
302,01
2.096,00
26,89
7.544,21

Uitgaven
Kosten Cronicke
Kosten Nieuwsbrief
Kosten website
Kosten ledenvergaderingen
Huur Verenigingsgebouw
Kosten onderhoud weegbrug
Reservering onderhoud weegbrug
Kosten restauratie molensteen
Kosten restauratie travalje
Algemene kosten
Portikosten
Administratiekosten
Bankkosten
Reis-en verblijfkosten
Totaal uitgaven

1.819,70
376,83
299,44
453,80
1.000,00
322,45
294,63
82,39
56,20
153,21
368,09
5.226,74

1.877,08
317,01
240,00
308,89
453,80
8,85
1.000,00
3.171,50
407,86
51,45
36,00
164,00
336,88
8.373,32

15.715,44

14.205,24

Eigen vermogen op 31-12

2016
4.809,50
440,00
333,37

