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Visie 
De heemkundekring Het Zuidkwartier heeft een sleutelpositie in het verzamelen, ontsluiten en 

beheren van materieel en immaterieel erfgoed voor de gemeenschap van de eigen omgeving en 

onderzoekt geografische, genealogische en historische aspecten van deze specifieke regio. 

 

Missie 
De heemkundekring Het Zuidkwartier is van en voor de gemeenschap in het algemeen en van 

en voor haar leden in het bijzonder. 

 

De heemkundekring wil in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door leden 

en belangstellenden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten. Hiertoe 

worden activiteiten georganiseerd die heemkunde dichter bij de mensen brengt. Hierbij steunt 

de heemkundekring op de gemeenschap en leden en zorgt zij voor hun actieve bijdrage. 

 

Verder onderzoekt en bestudeert de heemkundekring verschillende aspecten die tot het begrip 

heemkunde behoren en doet zij verslag daarvan in woord, beeld en geschrift. 

 

De heemkundekring verleent medewerking aan het veiligstellen van heemkundige belangrijke 

voorwerpen en zaken in de meest uitgebreide zin. Door middel van publicaties, lezingen en 

exposities doet de heemkundekring verslag aan de gemeenschap en draagt zo bij aan het behoud 

van het culturele erfgoed. 

  



Inleiding 
In dit beleidsplan legt de heemkundekring Het Zuidkwartier haar beleidsvoornemens voor de 

periode 2018-2022 neer. Het door de vereniging te voeren beleid in deze periode is afhankelijk 

van de ontwikkelingen in het werkgebied, de wetgeving en de maatschappelijke opdracht en 

daarnaast van het aan haar ter beschikking gestelde budget. Bij wijziging van (een van) deze 

factoren, zal het bestuur daarop anticiperen en haar beleid daaraan bijstellen. Het beleid is 

hiermee feitelijk dynamisch. De heemkundekring concentreert zich bij het te voeren beleid op 

de statutaire doelstelling: 

De vereniging stelt zich zonder winstoogmerk of politiek streven ten doel: 

▪ Het bevorderen van de belangstelling op heemkundig gebied voor de eigen omgeving 

door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, 

tentoonstellingen en andere evenementen; 

▪ Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie, 

naamkunde, topografie, geologie, bodemkunde, waterhuishoudkunde en 

geomorfologie; 

▪ Het vastleggen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen, uitdrukkingen 

enzovoort; 

▪ Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en folkloristische 

activiteiten; 

▪ Het ijveren en zich inzetten voor het behoud van waardevol landschap, van 

cultuurhistorisch en heemkundig waardevolle zaken en objecten en daar waar 

omgevingsfactoren de door de vereniging te behartigen belangen (kunnen) schaden; 

▪ Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere publicaties en het opzetten en 

in stand houden van een website; 

▪ Voorts al datgene te doen en te bevorderen wat in een heemkundig kader valt te 

plaatsen. 

De heemkundekring is opgericht op 27 maart 1977. Sinds deze datum heeft de heemkundekring 

zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Met behulp van 

geformeerde werkgroepen wordt informatie verzameld en vastgelegd. Er worden 

tentoonstellingen en lezingen gehouden en er is een museum ingericht. Er wordt zorg gedragen 

voor historisch en archeologisch onderzoek in het werkgebied. Verder geeft de heemkundekring 

een periodiek (De Tijding) uit. 

 

De statutaire doelstelling, de visie, de missie en de feitelijke werkzaamheden van de 

heemkundekring komen overeen. Met de werkzaamheden van de heemkundekring wordt het 

algemeen belang gediend. De heemkundekring is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

  



Leden, donateurs en bestuur 
 

Op 1 januari 2017 heeft de heemkundekring 513 leden. Het hoogste orgaan binnen de 

vereniging is de “Algemene Ledenvergadering”. 

 

Leden  
Het lidmaatschap van de heemkundekring staat voor iedereen open. De heemkundekring kent 

leden en ereleden. Ereleden zijn leden die van wegens bijzondere verdiensten jegens de 

vereniging op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn 

benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. 

 

De leden betalen ieder kalenderjaar een contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering. 

 

Donateurs 
De heemkundekring heeft de officiële status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

en is daarmee fiscaal aantrekkelijk voor donateurs. 

 

Bestuur 
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke 

personen. Het bestuur vergadert in de regel iedere maand. De bestuursleden worden benoemd 

door de Algemene Ledenvergadering. Op 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit negen leden. 

De namen van de bestuursleden zijn te vinden op de website van de heemkundekring 

(http://www.hkk-zuidkwartier.nl/?page_id=16). 

 

Werkgroepen 
Om de werkzaamheden van de heemkundekring te vergemakkelijken zijn in de loop der tijd 

verschillende werkgroepen opgericht. Op 1 januari 2017 zijn er 14 werkgroepen. De 

werkzaamheden van deze werkgroepen worden onderstaand kort beschreven: 

’t Kwartier / heemtuin 
Heemhuis ’t Kwartier, Binnenweg 33 Hoogerheide, is voor vele activiteiten van 

heemkundekring Het Zuidkwartier de thuisbasis. Diverse werkgroepen hebben daar regelmatig 

hun bijeenkomsten. De mensen van de werkgroep ’t Kwartier / heemtuin onderhouden de tuin 

en doen klusjes. De heemtuin wordt geleidelijk aan opnieuw ingericht. Er komen tuinplanten 

die mensen in de vorige eeuw veel in de tuin hadden staan, maar ook diverse kruiden en 

‘vergeten groenten’ krijgen er hun eigen plek.  

Archeologie 
De werkgroep Archeologie houdt zich bezig onder andere met het assisteren bij opgravingen, 

onderzoek in het veld, reconstrueren en beheren van vondstmateriaal. 

De Tijding 
De “Tijding” is het periodiek van heemkundekring het Zuidkwartier en verschijnt 3x per jaar. 

De eerste Tijding verscheen, een jaar na de oprichtingsvergadering van de heemkundekring op 

1 april 1978. 

http://www.hkk-zuidkwartier.nl/?page_id=16


Dialecten 
De werkgroep Dialecten houdt zich bezig met het vastleggen en verklaren van dialecten binnen 

de streek en het vastleggen van al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen, gezegden, 

uitdrukkingen enz. 

Distributie 
De Distributiewerkgroep zorgt voor de verspreiding van het periodiek “Tijding” en de 

nieuwsbrieven. 

Documentatie 
De werkgroep Documentatie beheert de bibliotheek van de heemkundekring. Er is een besloten 

gedeelte, dat op afspraak is in te zien. De openbare gedeelte van het archief is grotendeels in te 

zien in de ingerichte heemhoek ”Het Trefpunt” in de bibliotheek van Hoogerheide 

Evenementen 
De werkgroep Evenementen geeft mede vorm aan de thematentoonstellingen en verzorgt 

activiteiten die de heemkunde in zijn algemeenheid aangaan. 

Fotografie 
De fotowerkgroep beheert het fotoarchief van de heemkundekring. Een belangrijke taak is het 

digitaliseren van al het fotomateriaal. Daarnaast draagt deze werkgroep zorg voor het 

vastleggen van alle activiteiten waar de heemkundekring bij betrokken is.  

Genealogie 
De werkgroep Genealogie (stamboomonderzoek) houdt zich bezig met het vastleggen van alle 

beschikbare informatie in het stamboomprogramma Aldfear. Al dit werk is te raadplegen in het 

heemhuis aan de Binnenweg in Hoogerheide. 

Kantklossen 
De werkgroep Kantklossen houdt zich bezig met kantklossen. Zij hebben jaarlijks een 

uitwisseling met de kantklosgroep van heemkundekring Halchtert uit Halsteren.  

Museum / Cukids 
Het takenpakket van de werkgroep Museum bestaat naast het ontvangen van gasten en het 

schoonhouden uit het vastleggen en beschrijven van alle spullen die in het bezit zijn van of in 

bruikleen gegeven zijn aan de heemkundekring. Daarnaast is de werkgroep nauw betrokken bij 

het project Cukids, het “kunstmenu” voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente 

Woensdrecht. 

SBCEZ 
De Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) houdt zich bezig met 

het ontplooien van activiteiten tot behoud van het cultuurhistorisch 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. In praktische zin draagt zij zorg voor o.a. het 

onderhoud van het museum en het heemhuis. 

Toponymie 
De werkgroep Toponymie houdt zich grotendeels bezig met straatnaamgeving  

Website /Social Media 
Het technisch beheer van de website van de heemkundekring is uitbesteed aan een externe 

webmaster. Binnen het bestuur zijn autorisaties geregeld voor het beheer van de informatie op 

de website. Daarnaast is er sinds 13 oktober 2017 een Facebookpagina. Het beheer ligt volledig 

in handen van het bestuur. 

 



Financiën 
Werving van gelden 
De heemkundekring wordt gevormd door haar leden en wordt bestuurd door, door de Algemene 

Ledenvergadering benoemde bestuursleden. De heemkundekring is volledig afhankelijk van 

hun inzet en financiële bijdragen in de vorm van contributies en giften van leden en niet-leden. 

Naast deze inkomsten ontvangt de heemkundekring jaarlijks een financiële bijdrage (subsidie) 

van de gemeente Woensdrecht. Verder is de heemkundekring aangewezen op financiële en 

materiele bijdragen van begunstigers. 

ANBI-status 
De heemkundekring is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Ook voor de komende periode zal de 

heemkundekring proberen deze status te behouden. Door het bezit van de ANBI status kan de 

heemkundekring vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor 

donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. 

Subsidie 
Jaarlijks ontvangt de heemkundekring subsidie conform de Subsidieverordening van de 

gemeente Woensdrecht. 

Besteding van gelden 
De uitgaven van de heemkundekring zijn onder te verdelen in een beperkt aantal categorieën: 

• Onderhoud en vaste lasten; 

• Uitgave van het periodiek Tijding; 

• Promotie, zoals het verzorgen van lezingen en het inrichten van een 

thematentoonstelling. 

Beheer van gelden 
Het beheer van de gelden ligt in handen van de penningmeester. Deze draagt zorg voor de 

dagelijkse financiële transacties, het opstellen van de verlies-en winstrekening inclusief 

jaarbalans en deze stelt jaarlijks een begroting op en zorgt voor verslaglegging. Tevens wordt 

hierover verantwoording afgelegd in de algemene ledenvergadering. 

  



Beleidsvoornemens 
De heemkundekring Het Zuidkwartier is een goed lopende vereniging, Het bestuur streeft 

ernaar dit voort te zetten. In 2017 is het 40-jarig bestaan gevierd met allerlei extra activiteiten 

en evenementen en in het kader daarvan is een ook Facebookpagina opgezet.  

 

De verwachting is dat de kosten de komende jaren zullen stijgen en dat het ledenaantal zal 

stagneren of zelfs afnemen. Om daarop goed voorbereid te zijn heeft de heemkundekring deze 

ontwikkeling verder uitgewerkt in een aantal beleidsvoornemens: 

1. Behoud van kennis door (digitale) vastlegging 

2. Vergroting bekendheid (promotie) in algemene zin en specifiek voor de werkgroepen 

(communicatieplan) 

3. Stabilisatie van het ledenaantal en beheersing van de kosten 

4. Vastlegging werkprofielen/evenwichtige taakverdeling 

5. Maken van een communicatieplan 

 

Deze beleidsvoornemens zullen verdere invulling gaan krijgen in actieplannen. Deze taak 

wordt aan het bestuur gedelegeerd en hierover wordt in de algemene ledenvergadering 

verantwoording afgelegd. 


