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                  ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”  
   

• Naam: “Heemkundekring Rosmalen” verder te noemen “HkkR”   

• RSIN of Fiscaal nummer   : 816486177     
• Contactgegevens : Heemkundekring Rosmalen  

                                          Hoff van Hollantlaan 1 (ingang B)  

                                          5243 SR Rosmalen  

• Emailadres:  info@heemkundekringrosmalen.nl  

• Bestuurssamenstelling :   

• Rien van den Broek (voorzitter)  

• Febe Ricken (secretaris ad interim)  

• Wim van Son (penningmeester)  

• Hans Groenewoud (bestuurslid werkveld beheer collecties)  

• Harry Heijmans (bestuurslid werkveld communicatie en P.R.)  

• Peter van Hoek (bestuurslid werkveld activiteiten)   

• Piet Korsten (bestuurslid werkveld educatie en jeugd)   

 

Het beleidsplan   

Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:   

• Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in de oude Gemeente Rosmalen en haar 

directe omgeving te verenigen;   

• Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het 

genoemde gebied;   

• Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;   

• Samenwerking zoeken en/of aangaan met  heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland en  

verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;  

• Het uitgeven van het periodiek “Rosmalla”.   

• Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties over het genoemde gebied.   

Het beloningsbeleid   

De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst: het is een non-profit 

organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd maar ontvangen een onkostenvergoeding voor 

eventueel gemaakte kosten.    

De doelstellingen   

De HkkR stelt zich ten doel:    

• Het archiveren, bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip “heemkunde” valt 

betreffende de voormalige Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving;  

• Het in brede kring wekken van belangstelling voor de historie van plaats en bevolking;   

• Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;  

• Het geven van cursussen over de historie van het werkgebied van de HkkR;   

• Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;  

• Uitgeven van het periodiek verschijnend blad “Rosmalla”;   

• Het in standhouden en mogelijk restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2019  

• Deelname aan de organisatie van de viering van “75 jaar bevrijding”;  

• Presentatie van de videopresentatie: “Vijf donkere jaren”;  

• Tentoonstelling van de maquette van het oude station van Rosmalen met de daar gestrande Rode Kruis trein 

       aan het einde van de oorlog;  

• Presentatie samen met Heemkundekring “de Plaets” van het oorlogsdagboek van Rita Bijnen;  

• Rondom de presentatie: tentoonstelling van oorlogsherinneringen uit Rosmalen;  

• Organisatie van een bevrijdingswandeling door het de oude Gemeente Rosmalen;  

• Starten van de cursus “Rosmalogie 1 en 2”;  

• Archivering van oude gemeentestukken, bidprentjes en foto’s  in het archief van HkkR;  

• Tentoonstelling op diverse plaatsen van het oude uurwerk van de St.-Lambertuskerk;  

• Uitgave van de periodiek “Rosmalla”.  
  



Pagina 2 van 2 

 

• Financiële gegevens : Jaar 2018 en 2019   

   

Inkomsten: 2018 2019 

Contributie   6078  6796 

Subsidie gemeente ‘s-Hertogenbosch  6540  4445 

Sponsoring en giften van derden   1266  1948 

Totaal ontvangsten   13884  13189 

Uitgaven     

Kosten Rosmalla  1204  2685 

Kosten ledenvergaderingen   759  867 

Huur Heemkamer  8603  8562 

Algemene kosten   811  784 

Administratiekosten   1978  2118 

Totaal uitgaven   13355  15016 

   

   

   


