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Voorwoord 
 
Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) heeft als doel: 
 
 Het ontplooien van activiteiten tot behoud van het cultuur-historisch erfgoed in de Zuidwesthoek en 

voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

 
De stichting is in 1995 opgericht bij de aankoop van het pand Aanwas 29 in de kern Ossendrecht van 
de gemeente Woensdrecht. Het pand is aangekocht met het doel er een streekheemmuseum te 
realiseren. Dit museum is gerealiseerd en wordt gerund door heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’. 
Daarnaast, zoals de zeer breed opgezette doelstelling ook beschrijft, was het de bedoeling om ‘in de 
ruimste zin des woords’ zich bezig te gaan houden met behoud van cultureel erfgoed en alles wat 
daarmee verband houdt. Door gebrek aan mankracht is dit niet doorgezet en is besloten dat de 
stichting zich nu bezig houdt met het onderhoud van bovengenoemd pand en een ander pand dat bij de 
heemkundekring in gebruik is (Binnenweg 33 te Hoogerheide). Dit kan onder de noemer ‘behoud van 
het cultuur-historisch erfgoed’ gezien worden. De stichting is nu werkzaam als werkgroep binnen de 
heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’, maar wel als zelfstandige stichting. 
 
In 2016 is het bestaande beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2016 – 2020. Binnen de looptijd 
van dit beleidsplan kunnen de volgende projecten genoemd worden als aandachtspunt: 

 
1. Behoud Binnenweg 33 te Hoogerheide 
 Het pand van het heemhuisje ’t Kwartier, gelegen aan de Binnenweg 33 in de kern Hoogerheide, is 

geen eigendom, maar wordt gehuurd, met het eerste recht van aankoop. De wens is aanwezig om 
deze aankoop in de toekomst ook uit te voeren. De komende jaren zullen gebruikt worden om te 
bepalen hoe we dit zullen kunnen bekostigen als koop de optie wordt, maar ook of er daarnaast 
andere opties zijn waardoor wij het pand in eigendom kunnen krijgen. Kan dit niet, dan zal bepaald 
moeten worden wat er dient te gebeuren voor behoud van het pand voor de toekomst. 

 
2. Onderhoud Aanwas 29 te Ossendrecht 
 A.d.h.v. het rapport van monumentenwacht zal het benodigde onderhoud bepaald worden voor de 

komende jaren met de daarbij behorende kosten en fondswerving. 
 
3. Onderhoud Binnenweg 33 te Hoogerheide 
 Het heemhuisje is gebouwd in 1879. Voorzien is dat er groot onderhoud aan het pand verricht moet 

gaan worden. A.d.h.v. het rapport van monumentenwacht zal het benodigde onderhoud bepaald 
worden voor de komende jaren met de daarbij behorende kosten en fondswerving. 

 
Fondsenwerving 
Het spreekt voor zich dat voor onderhoud en eventuele speciale projecten de nodige fondsen aanwezig 
moeten zijn. Fondsenwerving is daarom een zeer belangrijk beleidspunt van de stichting. Het verdient 
continu aandacht om fondsen binnen te halen en op peil te houden en er op die manier voor te zorgen 
dat een deugdelijk onderhoud van beide panden gewaarborgd is. De methode van fondsenwerving zal 
afhankelijk zijn van de benodigde fondsen en zal dus continu geëvalueerd moeten worden en 
bijgesteld, indien noodzakelijk. 
 
D. Verbeek 
Voorzitter Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
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1. Resultaten 2017 
 
1.1 Fondsenwerving 
 
De stichting benaderd actief bedrijven, organisaties en instanties om de middelen voor de drie projecten 
bijeen te brengen.  
 
In 2017 zijn van de volgende sponsoren financiële middelen ontvangen: 
 
1. Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier; 
2. Rabobank Roosendaal-Woensdrecht (Clubkas Campagne), Roosendaal; 
3. Diverse personen a.g.v. de verkoop van etsen. 
 
Nadat in de jaren 2012 tot en met 2015 volop is ingezet op het werven van fondsen voor het vervangen 
van de tentoonstellingsruimte, de overkapping (karkot) en een deel van de om het perceel staande 
erfafscheiding achter het museum Den Aanwas en het behoud van het Heemhuisje ’t Kwartier in 
Hoogerheide is het in 2017 rustig geweest met fondswervingsactiviteiten. 
 
Bedrijven zijn voorzichtig met het verstrekken van donaties. Daarnaast hebben maatregelen van de 
overheid er ook toe geleid dat minder subsidies van overheidswege zijn/worden verstrekt en steeds 
meer instanties bij het bedrijfsleven aankloppen voor een bijdrage. De komende jaren zal de stichting 
zich verder in blijven zetten om de benodigde financiële middelen binnen te halen voor de in het 
beleidsplan 2016 -2020 genoemde projecten. 
 
1.2 Financieel resultaat 2017 
 
Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een gering voordelig financieel resultaat van € 1.295 (2016: 
€ 109 voordeel). 
 
Naast een vaste jaarlijkse bijdrage (€ 1.725) en een variabele bijdrage (€ 1.000) op basis van het aantal 
leden van de Heemkundekring en de incidentele sponsorinkomsten, ontbreekt het de stichting aan 
structurele inkomsten. Inkomsten die dringend benodigd zijn voor enerzijds reguliere vaste uitgaven 
(verzekering pand, kosten monumentenwacht, gemeentelijke belastingen etc.), maar anderzijds ook 
voor het onderhoud van het streekheemmuseum ‘Den Aanwas’ in Ossendrecht en het Heemhuisje ’t 
Kwartier in Hoogerheide. 
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1.3 Public Relations en communicatie 
 
De stichting zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met donateurs en sponsoren 
en de omgeving: 
 

Website 

De statuten, het Beleidsplan 2016 - 2020 en het jaarverslag van de stichting zijn te vinden op de 
website van heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’: www.hkk-zuidkwartier.nl, onder ‘werkgroep’ en ‘sbcez’. 
 

Communicatie 

In 2017 heeft de stichting op diverse momenten contact gezocht met de media om de projecten onder 
de aandacht van mogelijke sponsoren en het publiek te brengen. Hier onder treft u enkele publicaties 
aan. 
 
 

Bezoek CuKids aan het heemhuisje Hoogerheide 

Een poepdoos, een piespot, een 

wasbord en een varkenskot. De 

kinderen van de groepen 1 en 2 van de 

Woensdrechtse basisscholen kregen 

deze week uitleg over deze attributen 

in het arbeidershuisje van heemkunde-

kring het Zuidkwartier aan de 

Binnenweg in Hoogerheide. De 

kinderen brachten deze week een 

bezoek aan het meer dan honderd jaar 

oude huisje dat geheel is ingericht 

volgens de tijd van toen. ,,We willen de 

kinderen kennis laten maken met ons 

erfgoed", vertelt Nardy Middag van de 

heemkundekring, die samen met Bert 

Janssens en Wim Oerlemans de 

kleuters rondleidt in het huisje. Alle 

drie zijn gehuld in kleding van een 

eeuw geleden. 

 

Oerlemans laat de kinderen aan de oude tafel schuiven en vertelt over hoe de kinderen vroeger ontbeten. ,,Geen 

boterham met hagelslag, maar een dikke snee brood met suiker of reuzel." De kinderen luisteren aandachtig. 

Oerlemans vertelt dat het vroeger de gewoonte was dat er voor het eten gezamenlijk gebeden werd. ,,Mijn opa en 

oma bidden ook", reageert een van de kleuters. Oerlemans laat ook de benauwde bedstee zien waar vroeger soms 

twee of drie kinderen in moesten slapen. Janssens vertelt over de piespot. ,,Als de pot vol was gooiden ze die leeg 

in de tuin. Goed voor de plantjes." De kinderen moeten erom lachen. Ze mogen ook een kijkje nemen in de 

poepdoos. Een gat met daarop een paar planken met een gat erin, waar de bewoners hun behoefte in moesten 

doen. Een van de kinderen trekt zijn neus op. 

 

Aan de hand van een wasbord werd uitgelegd hoe de mensen vroeger hun was deden. Een jongetje van 5 vertelt 

dat hij zo'n bord weleens op de televisie heeft gezien, bij het kinderprogramma Masha en de Beer. De kinderen 

namen ook een kijkje bij het varkenskot en de waterput die voor het huisje staat. ,,Hieruit haalde de mensen 

vroeger met een emmer hun water", vertelt Janssens terwijl hij laat zien hoe diep de put is. 

 

Het Zuidkwartier laat de kinderen van de basisschool elk jaar kennismaken met het Woensdrechtse erfgoed. Dat 

gebeurt in samenwerking bibliotheek het Markizaat en de basisscholen. ,,Het ene jaar trekken ze naar museum 

Den Aanwas in Ossendrecht en het andere jaar naar het arbeidershuisje. De bezoeken zijn de afsluiting van het 

jaarlijkse project CuKids", zegt Middag. ,,Voorafgaande krijgen de groepen een grote koffer met diverse oude 

spulletjes van ons in bruikleen die in de klas worden nader worden toegelicht." 

Bron: BNDeStem, 10 november 2017 
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Kleuters van Woensdrecht 100 
jaar terug in de tijd 
 
WOENSDRECHT – Van de Werkgroep CuKidS 

Ot en Sien van heemkundekring “het Zuidkwartier” 

kregen alle kleuters van de gemeente Woensdrecht 

in heemhuisje Het Kwartier te Hoogerheide een 

speciale en speelse rondleiding. Ze maakten hiervoor 

een sprong in de tijd van meer dan honderd jaar! 

Terug naar de tijd dat de bewoners van onze streek 

in dit soort arbeidershuisjes op de hei woonden en 

leefden. 

 
Dit programma is dan ook onderdeel van de CuKidS 

Cultureel Erfgoedprojecten, die in samenwerking met 

de cultuurcoördinator van de gemeente Woensdrecht 

ontwikkeld zijn. 

 

Het ene jaar maken de kleuters kennis met het 

dagelijkse leven van onze voorouders, zoals dat zich 

meer dan een eeuw geleden in arbeidershuisjes op de 

hei afspeelde. Het andere jaar brengen de kinderen op eenzelfde manier een bezoek aan ons streekmuseum “Den 

Aanwas” in Ossendrecht. 

 

De leerkrachten van alle groepen 1 en 2 van onze gemeente hebben vooraf van ons een lesbrief ontvangen, 

waarmee ze de kinderen konden voorbereiden op het bezoek aan het heemhuisje aan de Binnenweg. Voor het 

tweede deel van dit project brengen de kinderen ook een bezoek aan de bibliotheek in het dorp. het personeel van 

de Markiezaats-bibliotheken heeft voor hen een eigen aanvullend programma rond dit thema ontwikkeld. 

 

In de woonkamer van het heemhuisje maken de kinderen onder meer mee hoe het er ’s avonds tijdens het eten aan 

toe ging, en met hoe de kinderen in die tijd naar bed gingen. Onze vrijwilligers doen dit aan de hand van een 

verhaal dat Willy Oerlemans hiervoor geschreven heeft. De kinderen Peerke en Dientje spelen in dit verhaal de 

hoofdrol. Ook nemen de kinderen een kijkje in de bedstee, met de pispot en de beddenpan. Ook leren ze dat de 

kelderkast de ‘spin’ genoemd en mogen ze zelfs het keldertrapje af, de ruime kelder in. Daar kunnen ze zelfs 

rechtop in staan. In de vroegere schuur van het huisje laten onze vrijwilligers zien hoe moeder vroeger de was 

deed, en mogen de kinderen ook zelf proberen om met het wasbord de was te doen. In het stal en op het erf komen 

de kinderen de poepdoos, het varken en een geitje tegen. 

 

Op het einde van de rondleiding zien ze nog hoe het vuile waswater uit een gat onderin de buitenmuur van het 

huisje stroomt; het moosgat. Enthousiast volgen hun ogen het schuimende water dat door een gootje naar de put in 

de tuin kabbelt. Na dan nog hard echo geroepen te hebben in de diepe waterput, nemen ze weer zwaaiend afscheid 

van onze vrijwilligers en van het heemhuisje. Voor de kleuters van groep 1 betekent het dat wij ze volgend jaar 

weer terugzien, maar dan in ons streekmuseum “Den Aanwas”! 

 
Bron: Woensdrechtse Bode, 15 november 2017 – week 46 
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Naturalisatiedag 2017 en bezoek heemhuisje 
 

Zes nieuwe Nederlanders in Woensdrecht 

Foto: Gemeente Woensdrecht 
Vrijdag werd er voor in totaal zes 

personen een naturalisatie-

ceremonie gedaan in het 

gemeentehuis van Woensdrecht. 

 

Onder leiding van burgemeester 

Adriaansen werd deze naturalisatie-

ceremonie gehouden voor drie 

volwassenen en drie kinderen, 

afkomstig uit de Ivoorkust, Syrië en 

Somalië. De reden dat dit juist op 

deze vrijdag gedaan werd is dat het 

Koninkrijksdag en Naturalisatiedag 

was. 

 

Om te vieren dat zij het Nederlanderschap verkregen hebben werd er, naar goed Nederlands gebruik, gezamenlijk 

taart gegeten. 

 

Na de ceremonie en de taart ging het gezelschap naar Heemhuis ’t Kwartier in Hoogerheide, waar Jan van 

Elzakker uitleg gaf over hoe het er zo’n 100 jaar geleden in deze regio aan toe ging. Hij vertelde dit erg beeldend 

en betrok de aanwezige kinderen 

bij het verhaal. Een viering, 

waaraan ook een stukje lokale 

cultuur en geschiedenis werd 

toegevoegd. 

 
Bron: 
www.woensdrecht.nieuws.nl, 
17 december 2017 

 
  



Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek Pagina 7 
 

2. Organisatie 
 
2.1 Doel van stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 
 Het ontplooien van activiteiten tot behoud van het cultuur-historisch erfgoed in de Zuidwesthoek en 

voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

 
 
2.2 Financiële middelen 
 
Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:  
o subsidies en donaties; 
o schenkingen, erfstellingen en legaten en; 
o alle andere verkrijgingen en baten. 
 
 
2.3 Organisatiestructuur 
Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek is een zelfstandige stichting, werkzaam als 
werkgroep binnen heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’. 
De stichting kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter tevens secretaris, penningmeester 
en drie algemene leden. Het bestuur werkt volledig onbezoldigd. 
 
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen: 
1. D. Verbeek 
voorzitter en secretaris 
2. A. Engelaar 
penningmeester 
3. W. van Hoek 
bestuurslid 
4. A. Koens 
bestuurslid 
5. C. Cleeren 
bestuurslid (toegetreden november 2017) 
 
 
2.4 Adresgegevens 
Het correspondentie adres van de stichting is: 
Matthias Wolffstraat 10 
4631 KD Hoogerheide 
KvK nr. 41106640 
RSIN\Fiscaal nr. 803788095 

 

 
2.5 ANBI Certificaat 
Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de 
voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn. Stichting 
Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek is een ANBI. 
 
 
2.6 Overlegvormen 
Het bestuur komt periodiek bijeen. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt. Het bestuur is 
in 2017 acht maal bijeen geweest. 
Daarnaast heeft in 2017 éénmaal een gecombineerde vergadering van de stichting en een afvaardiging 
van het bestuur van de Heemkundekring plaatsgevonden. 
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In 2017 is - evenals in 2016 - een aantal maal overleg gevoerd met de eigenaren van het heemhuisje ’t 
Kwartier, gelegen aan de Binnenweg 33 in Hoogerheide. Doel van de gevoerde overleggen is om na te 
gaan of de eigenaren het eigendom van het heemhuisje willen overdragen aan de stichting. Ondanks 
de intensief gevoerde overleggen is er nog niet tot overeenstemming gekomen met de eigenaren. Het 
bestuur zal zich de komende periode buigen over de opties voor het gebruik van het heemhuisje, mede 
gezien het feit dat er groot onderhoud aan het heemhuisje verricht moet gaan worden. 
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3. Jaarrekening 2017 

 
Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 

3.1 Balans per 31 december 2017 
 
Bedragen in Euro’s (€) 

 
 
 
 

3.2 Exploitatierekening over 2017 
 

 
 

  

Balans jaarrekening

Nr. Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016 Nr. Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

01. Gebouwen 68.778€     68.778€          02. Eigen vermogen 69.824€     69.715€      

03. Bank 14.610€     18.137€          04. Voordelig saldo 2017 / 2016 1.295€       109€          

05. Debiteuren -€              -€                   06. Voorziening 2 projecten 12.269€     17.091€      

83.388€     86.915€          83.388€     86.915€      

Activa Passiva

Baten Lasten

Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil

1. Bijdrage vaste kosten en onderhoud 1.500€          2.725€       1.225€            2. Vaste kosten 1.725€       1.713€       12€            

3. Sponsoring 3.000€          3.828€       828€              4. Variabele kosten 50€           -€              50€            

5. Overige inkomsten -€                 577€         577€              6. Kosten onderhoud 2017 8.500€       8.944€       -444€         

8. Reservering in voorziening voor projecten -5.550€      -4.822€      -728€         

Totale baten 4.500€          7.130€       2.630€            Totale lasten 4.725€       5.835€       -1.110€       

Saldo -225€        1.295€       1.520€        

2017 2017
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Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 
3.1.1 Jaarrekening 
 
Algemene waarderingsgrondslag 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en 
passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 
In de exploitatierekening worden de baten en lasten opgenomen in het jaar waarop deze betrekking 
hebben. 
 
Voorziening 2 projecten 
De voorzieningen voor de 2 projecten worden gevormd door de ontvangen subsidies, donaties, 
schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. 
De (promotie)kosten die door de stichting gemaakt worden voor het werven van de fondsen worden 
naar rato van de benodigde en verwachte investeringsbudgetten verdeeld over de ontvangen fondsen. 
Het saldo van de ontvangen fondsen minus de (promotie)kosten van de fondsenwerving worden 
gereserveerd in de voorziening van het betreffende project. 
 
 

 
  

3.1.2 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Bedragen in Euro's (€)

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

01. Gebouwen

- pand Aanwas 29 Ossendrecht 68.778€     68.778€      

03. Bank

- Rabobank 14.610€     18.137€      

05. Debiteuren

- Debiteuren -€              -€              

Het gebouw van het streekheemmuseum 'den Aanwas', 
gelegen aan de Aanwas 29 in Ossendrecht, is verworven 
in 1995 en is opgenomen tegen de netto-verkrijgingsprijs.

Op het pand wordt niet afgeschreven.

Op 31-12-2017 stonden er geen vorderingen op 
debiteuren open.
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Geen. 
 
  

PASSIVA

02. Eigen vermogen

- saldo per 1 januari 2017 69.715€      

- resulaatbestemming over 2016: voordelig exploitatiesaldo 109€          

- saldo per 1 januari 2017 na resultaatbestemming 2016: 69.824€      

- voordelig exploitatieresultaat 2017 1.295€       

- saldo per 31 december 2017 71.119€      

06. Voorziening 2 projecten

- saldo per 1 januari 2017 17.091€      

- dotatie 4.122€       

- onttrekkingen -8.944€      

- saldo per 31 december 2017 12.269€      

Toelichting 'voorziening 2 projecten': project 1 project 2

heem- streekheem-

huisje museum

'den Aanwas'

- saldo per 1 januari 2017 13.784€     3.307€       

- dotatie

  - ontvangen van sponsoren 2017: 3.000€      828€         

  - ontvangen rentevergoeding 2017: 3€             0€             

  - ontvangen uit verkoop etsen 2017: -€             290€         

  - minus kosten onderhoud: -5.033€     -3.911€      

  - minus promotiekosten: -€             -€              

-2.030€     -2.793€      

- saldo per 31 december 2017 11.754€     514€          
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Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 

 
 

 
  

3.2.1 Toelichting op de exploitatierekening over 2017

Bedragen in Euro's (€)

BATEN 2016

begroot realisatie realisatie

1. Bijdrage vaste kosten en onderhoud

- pand Aanwas 29 Ossendrecht & Binnenweg 33 Hoogerheide 1.500€          2.725€          1.500€       

3. Sponsoring

3.1 Project 1 "Behoud heemhuisje 't Kwartier" 3.000€          3.000€          -€              

3.2 Project 2 "Onderhoud streekheemmuseum 'den Aanwas'" -€                 828€             -€              

3.000€          3.828€          -€              

5. Overige inkomsten

- Overige inkomsten -€                 577€             535€          

Totaal baten: 4.500€          7.130€          2.035€       

2017

Heemkundekring 'Het Zuidkwartier' draagt jaarlijks 

€ 1.725 bij in de vaste kosten. Daarnaast ontvangt de 

stichting m.i.v. 2017 een variabele bijdrage voor het 

kunnen verrichten van onderhoud o.b.v. het aantal leden 

van de heemkundekring. De in 2017 ontvangen variabele 

bijdrage bedraagt € 1.000. De bijdragen voor het jaar 

2017 zijn in 2017  gefactureerd en ontvangen. 

De ontvangen sponsorgelden voor de realisatie van de 

projecten zijn tijdelijk op een spaarrekening  weggezet. 

Hierop is een rentevergoeding van €3,53 ontvangen. 

Daarnaast zijn van de Rabobank Clubkas campagne en

uit de verkoop van etsen bijdragen ontvangen.

LASTEN 2016

begroot realisatie realisatie

2. Vaste kosten

- vaste kosten 1.725€          1.713€          1.585€       

4. Variabele kosten

- variabele kosten 50€              -€                 110€          

6. Kosten onderhoud

Kosten onderhoud heemhuisje 't Kwartier

6.1 Klein onderhoud 500€             -€                 -€              

6.2 Groot onderhoud 5.000€          5.033€          -€              

Kosten onderhoud streekheemmuseum 'den Aanwas'

6.3 Klein onderhoud 1.000€          311€             115€          

6.4 Groot onderhoud karkot -€                 3.600€          -€              

6.5 Groot onderhoud streekheemmuseum + thematentoonstellingruimte 2.000€          -€                 442€          

8.500€          8.944€          557€          

8. Reservering in voorziening voor projecten

8.1 Behoud heemhuisje 't Kwartier -2.525€         -2.030€         225€          

8.2 Onderhoud streekheemmuseum 'den Aanwas' Ossendrecht -3.025€         -2.793€         -550€         

-5.550€         -4.822€         -326€         

Totaal lasten: 4.725€          5.835€          1.926€       

2017

De vaste kosten betreffen bankkosten, verzekering pand, 

abonnements-& inspectiekosten Monumentenwacht en 

waterschapsysteemheffing.

De variabele kosten betreffen algemene kosten, kosten 

voor communicatie en promotiekosten fondsenwerving. 

In 2017 zijn geen kosten gemaakt.

6.2 Aan de binnenzijde van het dak van het heemhuisje aan 

de Binnenweg te Hoogerheide is de ondersteuning van het 

dak verstevigd door middel van eht aanbrengen van strijk-

spanten en schoren.

6.3 Aan het museum Den Aanwas is Ossendrecht is in 2017 

klein onderhoud verricht. Er is onderhoud verricht aan de 

buitendeuren en de regenwaterafvoergoot. 

6.4 De overkapping achter op het terrein van het museum 

Den Aanwas in Ossendrecht is in 2017 vervangen.
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4. Overige gegevens 
 
Het bestuur van Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek heeft de jaarrekening 2017 
vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2018. 
 
 
Ondertekening door bestuurders: 
 
 
 
 
……………………………..    …………………………….. 
dhr. D. Verbeek      dhr. A. Engelaar 
voorzitter / secretaris     penningmeester 
 
 

 
(om privacy redenen is dit exemplaar van het jaarverslag niet ondertekend. Een ondertekend exemplaar is aanwezig op het 

secretariaat van de stichting). 


