
 
Gevraagd: Bestuurder(s) voor de Heemkundekring Myerle 
 
Wil je je inzetten om het cultuurhistorisch erfgoed van Mierlo te behouden, te onderzoeken, 
over te dragen en toegankelijk te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Omschrijving 
Op dit moment wordt het bestuur van Heemkundekring Myerle aangevoerd door zeven 
personen. Op korte termijn ontstaan in het bestuur 3 vacatures en 1 op wat langere termijn: 

- penningmeester 
- drie bestuursleden 

 
Bestuurslid algemeen 
Als bestuurslid ga je samen met ons aan de slag met: 

- het betrekken van jonge mensen bij onze verenging 
- het activeren van leden bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten 
- het bedenken op welke manier we onze Mierlose geschiedenis kunnen verweven 

binnen het onderwijs 
- leggen van contact met andere verenigingen en stichtingen om samen nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen 
- het bedenken op welke manier we door middel van cultureel erfgoed zoals 

monumenten de toeristische meerwaarde kunnen vergroten; 
Lees ons beleidsplan 2020-2023 voor meer informatie. 
 
Penningmeester 
De vacature voor de functie van penningmeester ontstaat naar verwachting over ruim één 
jaar. Vandaar dat een aspirant penningmeester wordt gezocht die samen met de huidige 
penningmeester zorgdraagt voor: 

- het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid; 
- het opstellen van een begroting, (tussentijdse) financiële rapportages en jaarverslag; 
- het bijhouden van de financiële en contributie administratie; 

Enige kennis heeft van Excel is wel nodig voor deze functie 
 
Wat levert het voor jou nog meer op? 

- De kans om samen te zorgen voor goede, kwalitatieve borging van kennis over de 
archeologie, genealogie, historische geografie en geschiedenis van Mierlo 

- De potentie om je netwerk te vergroten en kennis te delen met samenwerkende 
partijen 

- De gelegenheid om een tastbare bijdrage te leveren aan het culturele erfgoed van 
Mierlo 

- De gelegenheid om de sociale cohesie in de Mierlose gemeenschap te vergroten 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast om een bijdrage te leveren? Neem dan gerust telefonisch contact op met 
Hans Klink (voorzitter 06- 46505750) of Hans Verhees (penningmeester 06-51108845) of 
door het sturen van een e-mail naar info@heemkundekringmyerle.nl  

https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/HKM%20beleidsplan%202020-2023.pdf
mailto:info@heemkundekringmyerle.nl

