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Doelstelling

Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe'
De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden
uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun taakstelling, door andere leden en
door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar zijn

aan de vereniging.
De Oudheidkundige Kring heeft aan de basis gestaan van diverse activiteiten op cultuurhistorisch gebied,
zoals de oprichting en groei van Museum “De Roos”, en de stadswandelingen.
De Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” biedt haar leden een rijk gevarieerd programma aan
bestaande uit lezingen, excursies, boeiende artikelen, een gespecialiseerde bibliotheek, etc.
De ontmoetingsplaats voor haar leden bevindt zich in Cultureel Centrum “De Schattelijn” aan de Markt in
Geertruidenberg.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 treffen leden en andere belangstellenden elkaar in deze eigen
werkruimte.
De Kring is bijzonder actief en presenteert zich bijvoorbeeld op de Open Monumentendagen,
beheert eigen vitrines met fraaie voorwerpen uit de eigen opgravingen, treedt op als vraagbaak en als
kenniscentrum van de locale geschiedenis en organiseert regelmatig thematische tentoonstellingen, etc.
DOELSTELLING volgens statuten:
Artikel 3 De vereniging heeft ten doel:
a.

het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;

b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren,
zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu;
c.

het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen,
onroerende- en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen;

d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

Uitgeoefende activiteiten 2017:
-redactie besprekingen /verspreiding en publicatie Dongebode ( 4 edities)
-verspreiding /publicatie van het KringNieuws ( 9 edities)
-verspreiding/opstelling van de NieuwsFlits ( 2 edities)
-onderhoud website Oudheidkundige kring Geertruydenberghe, website Geertruidenberg op de Kaart en
de website Canon van Geertruidenberg
-bestuursvergaderingen (9).
-algemene ledenvergadering (22-3-2018)
-het organiseren van 8 lezingen
-werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de fotobank

-beheer Bibliotheek (inventarisatie en catalogisering na opschoning collectie)
-Jeugd:
Het project voor de basisscholen ‘Jet en Jan’, een initiatief van Erfgoed Brabant en Cultuur
Werft, is voor het schooljaar 2016/2017 verplaatst naar 2017. Het project heeft een looptijd
van 5 jaar en in onze kern doet basisschool De Biekorf aan het project mee. Op maandag 18
april 2017 hebben we groep 5 van de Biekorf en groep 5 van de Vuurvlinder in de kelder van
het voormalige stadhuis aan de Markt ontvangen. We kunnen spreken van een geslaagde
ochtend.
De kelder was om niet beschikbaar gesteld door de Bergsche Batterij. De heer Anton Krols
heeft lesbrieven vanuit Cultuurwerft aangeboden aan de Biekorf en de Vuurvlinder.
-betrokkenheid in brede zin bij de bescherming van het historisch karakter en de monumenten van Geertruidenberg
- deelname aan het 2 -jaarlijkse overleg met het gemeentebestuur inzake het erfgoedbeleid
- bijwonen van de bijeenkomsten van de Monumentencommissie door de werkgroep ZOOM (Werkgroep Zorg Om
Onze Monumenten)
- medewerking OKG aan teksten ten behoeve van toeristische informatieborden
- participatie OKG in een werkgroep ter advisering van de gemeente inzake de plannen voor een aanlegplaats voor
historische schepen
- de leden van de Werkgroep Zoom hebben namens de werkgroep AWG (Archeologische Werkgroep
Geertruidenberg) in het kader van een aanvraag sloopvergunning van het complex “De Riethorst “gezorgd voor
uitbreiding van de archeologische rapportage met een pakket van eisen alsmede aandacht gevraagdvoor de resultaten
van de eigen rapporten van de door de werkgroep AWG uitgevoerde bodemonderzoeken Klein Prinsenhof &
Groot Prinsenhof, proefsleuvenonderzoek Hof tuin en meldingen rondom rioleringswerkzaamheden in de
Venestraat (vondst restanten Venepoort) en Poternestraat . Voorts hebben zij een waakzaam oog gehouden op
de sloopwerkzaamheden.
Men heeft bij het College van B&W aandacht gevraagd voor een uiterst zorgvuldig
omgaan met het kerkhof bij de Lambertuskerk.
De werkgroep heeft bij het College van B&W de ongeoorloofde verstoring gemeld aan de
Rijks monumentale omgeving van het voormalig Kartuizerklooster.
Ook de herinrichting en herbestrating van de Markt is niet buiten de aandacht van de
werkgroep gebleven. Er is diverse malen met de namens hetCollege van B&W benoemde projectleider gesproken
en op locatie overleg gevoerd, met nadruk gericht op de bescherming en versterking van de historische
bestratingsmaterialen en de berceau.
Voorts heeft de werkgroep deelgenomen aan het regulier overleg van de Wethouder cultuur met
de locale erfgoedinstellingen. Er vonden drie overleggen plaats, resp. op 18
januari, op 7 juni en op 22 november. Bij de bijeenkomst van 22 november heeft onze erevoorzitter Bas Zijlmans,
het projectplan Kasteelmuur van Geertruidenberg gepresenteerd dat erop gericht is het Kasteel van
Geertruidenberg zichtbaar boven het maaiveld van Wilhelminaplein tot leven te brengen.
Onderwerpen van overleg zijn geweest: Herplaatsing historisch hekwerk Chartoise,
ontwikkelen Archeologiebeleid en Erfgoedbeleid, doorzetten Halve Zolen Lijn vanaf De
Pastoor Bruijnestraat in Raamsdonk in westelijke richting, het veiligstellen historische
grenspaal en relicten uit Hoftuin achter gesloopte Riethorst, het hergebruik Keizerveersebrug,
de herbestrating van de Kerkstraat, Vismarktstraat, binnenterrein Arsenaal, Schoolpad
Raamsdonksveer en afwerking steegje Koestraat/Zuidwal en inventarisatie immaterieel
erfgoed. In dit kader draagt OKG zorg voor nominatie van De Moord van Raamsdonk op de lijst
van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland.
- Onderhouden van contacten/ relatie met Stichting Monumentenhuis Brabant, De Monumentenfederatie
Noord-Brabant, het Regionaal Archief Tilburg, Bond Heemschut, Brabants Heem,
Stichting Menno van Coehoorn, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed e.a.
-organiseren van een excursie naar Vianen ( 7 oktober 2017)
- beheer van vitrines in Cultureel Centrum de Schattelijn, het ontmoetingscentrum Gertrudisstaete, alsmede
betrokkenheid bij het beheer van de vitrines in de Lambertuskerk en het kantoor van de Woningstichting
Geertruidenberg ( WSG)

- het organiseren van de tentoonstelling “Zuiderwater Linie“
- het beheer van het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek te Raamsdonksveer
- reguliere beheersactiviteiten van de vereniging (secretariaat, logistiek, financiën etc.)
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BALANS

C
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2014

2015

2016

2017

€ 77,40
€ 12,41
€ 62,22
€ 16.875,66
€ 79,00
€ 1.310,30
€ 39,95

€ 99,30
€ 357,15
€ 73,69
€ 18.924,84
€ 42,00
€ 893,07

€ 492,74
€ 9,82
€ 600,86
€ 19.024,49
€ 42,00
€ 597,11
€ 140,00

€ 1.124,26
€ 60,43
€ 122,47
€ 20.793,99
€ 42,00
€ 367,91

ACTIVA
rabo rek crt
rabo spaarrekening
ing rek crt
ing spaarrekening
kas
nog te ontvangen bedragen
vooruitbetaalde kosten
boeken/materiaal
bibliotheek
projector/beamer/projectiescherm
inventaris/apparatuur/gereedschappen

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm

totaal
€ 18.456,94

€ 20.390,05

€ 20.907,02

€ 22.511,06

nog te betalen kosten
boeken-media-tentoonstellingsfonds
vooruit ontvangen bedragen

€ 160,84
€ 8.291,74

€ 596,80
€ 8.402,09
€ 20,00

€ 600,06
€ 8.339,74

€ 591,82
€ 8.633,04
€ 20,00

reserve vervanging inventaris,apparatuur, gereedschappen
reserve jubileum
eigen vermogen

€ 5.000,00
€ 5.004,36

€ 5.000,00
€ 250,00
€ 6.121,16

€ 5.000,00
€ 500,00
€ 6.467,22

€ 5.000,00
€ 1.250,00
€ 7.016,50

€ 18.456,94

€ 20.390,05

€ 20.907,02

€ 22.511,06

2014

2015

2016

€ 3.565,00
€ 363,56
€ 467,50

€ 3.741,00
€ 537,00
€ 387,00

€ 44,00
€ 3.619,00
€ 1.500,00
€ 3.311,00

€ 767,00
€ 2.131,00
€ 1.533,00
€ 3.311,00

€ 4.018,00
€ 342,00
€ 387,50
€ 365,42
€ 137,23
€ 2.213,50
€ 774,95
€ 3.311,00

€ 183,92
€ 95,45

€ 102,00

€ 427,77
€ 50,11

€ 22,41

€ 13.149,43

€ 12.753,75

€ 580,50
€ 12.607,98

€ 293,30
€ 19.302,77

€ 2.409,00
€ 511,95
€ 6.038,10
-€ 2.500,00
€ 247,28
€ 114,95
€ 204,45
€ 420,07
€ 768,02
€ 2.798,17
€ 1.920,17
€ 95,45
€ 20,25

€ 2.495,00
€ 642,00
€ 1.933,00

€ 2.570,88
€ 644,68
€ 2.148,00

€ 2.850,70 druk-, publicatie-,verzendkosten Dongebode, Kringnieuws, NieuwsFlits
€ 921,75
€ 2.589,73

€ 205,00
€ 74,00
€ 317,00
€ 543,00
€ 786,00
€ 2.527,00
€ 2.184,00

€ 360,03
€ 27,00
€ 244,90
€ 390,04
€ 788,49
€ 2.316,40
€ 1.726,57

€ 274,33 inclusief abonnementen
€ 177,75
€ 166,77
€ 312,20
€ 810,96
€ 7.113,92
€ 1.883,07 huisvestingskosten,computerkosten/website/fotobank
€ 47,13

€ 250,00

€ 1.008,27
€ 250,00

€ 797,75
€ 12.753,75

€ 132,72
€ 12.607,98

PASSIVA

totaal

FINANCIEEL JAAROVERZICHT

2017 toelichting financieel jaaroverzicht

INKOMSTEN
contributies
abonnementen Dongebode
opbrengst advertenties en sponsoren
losse verkoop Dongebode en boeken
giften
ledenbijdragen excursies
subsidies tentoonstelling
overige subsidies
subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds ( tentoonstelling 2016)
diverse inkomsten
ontrekking boeken-media-tentoonstellingsfonds
rente inkomsten
bijdrage scholenproject Jet en Jan
Brabants Heem
verkoop boeken en Dongebode
totaal

€ 3.916,50 inclusief bijdragen porto
€ 309,00 inlusief bijdragen porto
€ 387,50
€ 314,50
€ 2.185,00
€ 7.400,00
€ 3.311,00
€ 500,00
€ 663,56

€ 244,75

UITGAVEN
publicatiekosten
kosten lezingen
kosten excursies
vrijval reserve jubileumfonds
bibliotheekkosten
bestuurskosten
secretariaat/ledenadministratie
representatiekosten
bank-en verzekeringskosten
tentoonstellingskosten
algemene kosten
scholenproject Jet en Jan
tentoonstelling bevrijding
drukkosten boek Panden en Standen n2
jubileumreserve
toevoeging boeken-media-tentoonstellingsfonds
positief saldo
totaal

€ 101,57
€ 13.149,43

€ 750,00
€ 293,30
€ 1.111,16
€ 19.302,77

G

