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Visie
(Waar gaan we voor, wat is onze droom en wat verbindt ons met elkaar.)
De Heemkundekring Myerle heeft een sleutelfunctie in het verzamelen, ontsluiten, bewaren en
beheren van materieel en immaterieel erfgoed voor de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en
onderzoekt geografische, genealogische en historische aspecten van deze specifieke regio.

Missie
(Waar staan wij voor, onze missie, beschrijft kort en bondig wie we in essentie zijn en wat we
doen.)
De Heemkundekring Myerle is van en voor de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout in het
algemeen en van en voor haar leden in het bijzonder.
Wij willen in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden en
belangstellenden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe
organiseren we activiteiten die heemkunde dichter bij de mensen brengt. Hierbij steunen we op de
gemeenschap en leden en zorgen voor hun actieve bijdrage.
Verder onderzoeken en bestuderen we verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde
behoren en doen daarvan verslag in woord, beeld en geschrift.
Wij verlenen medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, voorwerpen
en zaken in de meest uitgebreide zin. Wij zullen hiervan door middel van publicaties, lezingen en
exposities verslag doen aan de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout en dragen zo bij aan het
behoud van het culturele erfgoed.
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Inleiding
In dit beleidsplan legt de Heemkundekring Myerle (‘de Vereniging’) haar beleidsvoornemens voor de
periode 2014–2019 neer. Het door de Vereniging in deze periode te voeren beleid is veelal
afhankelijk van de ontwikkelingen in de haar werkgebied, de wetgeving en de maatschappelijke
opdracht en daarnaast aan het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren
wijzigen, zal de Vereniging daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het
beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Vereniging te voeren beleid
concentreert de Vereniging zich op haar statutaire doelstelling. De Vereniging heeft volgens artikel
3 van de oprichtingsakte ten doel :
a. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
b. Het onderzoeken en besturen van de verschillende aspekten die tot het begrip heemkunde
behoren, zoals ondermeer de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, landschap en
milieu;
c. Het doen veiligstellen van heemkundige belangrijke terreinen, onroerende en roerende
goederen, zaken en/of voorwerpen;
d. Het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies.
De Vereniging is opgericht op 7 juni 1984. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het
nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het doen houden van
lezingen, studieavonden, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het oprichten en
beheren van een documentatiecentrum en een permanente expositie van (een gedeelte van) de
collectie van heemkundig interessante zaken. Verder geeft de Vereniging een periodiek (De
Myerlese Koerier) uit. Het bestuur doet of laat doen historisch en archeologisch onderzoek in het
werkgebied van de Vereniging.

Werkzaamheden
Doelstelling:
De Vereniging heeft ten doel de kennis van de heem in haar werkgebied te onderhouden, te
vergroten en die kennis actief in de gemeenschap te brengen. De Vereniging heeft dat vastgelegd in
haar missie.
De statutaire doelstelling, de visie, de missie en de feitelijke werkzaamheden van de Vereniging
komen overeen. Met de werkzaamheden van de Vereniging wordt het algemeen belang gediend. De
Vereniging per 1 januari 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van
de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor de periode waarvoor dit beleidsplan geldt zal zij proberen de
status van culturele ANBI te verwerven.
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Bestuur:
Het bestuur van de Vereniging bestaat thans uit:
De heer Theo de Groof (voorzitter)
De heer Peter van den Berk (vice-voorzitter)
Mevrouw Annie Berkers (secretaris)
De heer Hans Verhees (penningmeester)
Mevrouw Marij Damen (lid)
De Heer Rinie Weijts (lid)
De heer Henk van Sleeuwen (lid)
Activiteiten:
De activiteiten van de vereniging zijn gericht op het realiseren van de doelstelling en ten uitvoer
leggen van de missie. In het jaarverslag van de Vereniging wordt op de Algemene Ledenvergadering
verslag gedaan van de activiteiten van het verlopen jaar.
Concrete activiteiten die de vereniging de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil
ontplooien zijn:
-

het houden van lezingen en organiseren van tentoonstellingen ten behoeve van de
gemeenschap in het werkgebied van de vereniging;
het doen van geschiedkundig en archeologisch onderzoek en daarvan verslagleggen o.a. door
publicaties in De Myerlese Koerier;
het verzamelen van informatie over oud foto en film materiaal en die informatie
documenteren;
het verzamelen en vastleggen van informatie over kadastrale gegevens en toponiemen over
het werkgebied van de Vereniging;
het organiseren van excursies ten behoeve van de leden van de Vereniging (en introducees)
naar heemkundig interessante objecten en gebieden in binnen en buitenland;
het verstrekken van informatie aan de leden en belangstellenden via De Myerlese Koerier,
de website van de Vereniging en bijzondere publicaties (boeken).

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Vereniging proberen fondsen te werven.

Werving van gelden
De Vereniging wordt gevormd door haar leden en wordt bestuurd door, door de Algemene
Ledenvergadering uit hun midden aangewezen, bestuursleden. De Vereniging is volledig afhankelijk
van hun inzet en financiële bijdragen in de vorm van contributies en bijdragen aan excursies. Naast
deze contributies en bijdragen is de vereniging afhankelijk van subsidie van de Gemeente GeldropMierlo (‘de Gemeente’). Enerzijds ontvangt de Vereniging een financiële bijdrage van de genoemde
Gemeente en anderzijds stelt de Gemeente tegen een verlaagde huurprijs een verenigingsruimte
ter beschikking. Daarnaast is de Vereniging aangewezen op financiële en materiële bijdragen van
begunstigers.

De Vereniging is per 1 januari 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de
zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook voor de komende beleidsperiode zal zij proberen deze
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status te behouden en mogelijk de status van culturele ANBI proberen te verkrijgen. Door het bezit
van de ANBI status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de
donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien
de Vereniging een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te
doen aan de Vereniging, is de Vereniging bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de
betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.

Besteding van gelden

De jaarlijks geworven inkomsten wordt veelal zo mogelijk besteed aan de gerichte doelen en dit
met zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
uitgaven als (bank)administratiekosten, inschrijving kamer van koophandel, verplichte bijdragen
aan regionale en provinciale erfgoedinstellingen, huisvestiging en ict kosten, publicatiekosten van
De Myerlese Koerier, organisatiekosten van evenementen. Veelal worden de door het bestuur (en
actieve leden) gemaakte kosten van reizen etc. voor eigen rekening genomen. Alle opbrengsten en
kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben, waarbij de
financiële administratie is ingericht volgens de regels van het kasstelsel. Alle opbrengsten (inclusief
schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Vereniging
worden ontvangen. De kosten worden in principe verantwoord in het boekjaar waarin zij betaald
worden. Als rentebaten worden verantwoord de in het verslagjaar ontvangen renten uit hoofde van
uitstaande (bank)saldi.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
verleende diensten. Ook actieve leden buiten het bestuur ontvangen voor hun inspanningen geen
beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding.

Beheer van gelden
De Vereniging zal proberen de opbrengsten en kosten zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Het
vormen van een vermogen is niet de doelstelling van de Vereniging, anders dan het aanleggen van
een reserve voor tegenvallers en een doelvoorziening voor gedefinieerde toekomstige activiteiten
die niet bestreden kunnen worden uit reguliere inkomsten van het betreffende boekjaar. Hierbij
bijvoorbeeld te denken aan jubileumactiviteiten en het uitgeven van boeken die in relatie staan tot
de doelstelling van de Vereniging.
Het vermogen van de Vereniging wordt gevormd door contributies, subsidies, giften, legaten,
alsmede door andere baten, voor zover deze kosten in een boekjaar overtreffen. Ten laste van het
vermogen worden gebracht de tekorten die ontstaan als in enig boekjaar de gemaakte kosten de
ontvangsten overschrijden. Het bestuur zal erop toezien dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Voor zover de Vereniging haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling,
zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.
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