De ANBI-status van de Heemkundeverenging Roerstreek
Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben wij de publicatieplicht om de volgende
gegevens openbaar te maken.
A. NAAM VAN DE INSTELLING
Naam: Heemkundevereniging Roerstreek (HVR)
B. RSIN
RSIN / Fiscaal nummer: 007760206
C. CONTACTGEGEVENS
Adres: Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen.
Telefoonnummer: 0475 5328 95
Website: www.roerstreekmuseum.nl
E-mail adres: info@roerstreekmuseum.nl
Facebook: Heemkundevereniging Roerstreek
De Heemkundevereniging is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50132210.
D. DOELSTELLING
De vereniging heeft ten doel de studie en beoefening van de heemkunde in de Roerstreek in de
meest ruime zin, in het bijzonder de lokale aspecten betreffend, teneinde de kennis daarvan te
bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken, alsmede het zelfstandig, op
eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden,
waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde
ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te
beïnvloeden en/of te voorkomen.
Onder Roerstreek wordt verstaan het gebied dat omvat de kerkdorpen Herkenbosch, Herten, Linne,
Melick, Montfort, Sint Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop.
E.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN
Hier vindt u het Beleidsplan 2015-2020
• Bereiken/handhaven status geregistreerd museum
• Ledenwerving door promotieactiviteiten
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
• Depot
• Voordrachtszaal herinrichten tot multifunctionele ruimte
• Klimaat en beveiliging
• Aanpassing bestaande collectiebeleidsplan
• Maken financieel meerjarenplan
• Verbetering communicatie sponsoren en subsidiënten
• Innovatie museumwinkel
• Intensiveren bruikleen en ruilverkeer
• Publieksbereik
• Participatie bij nationale museumactiviteiten

F.

BESTUURDERS EN FUNCTIES
Jack Geraeds, voorzitter
Marlou Roeleveld-de Ligt, secretaris
Harrie Peeters, penningmeester
Peter Goldsmits, bestuurslid
Jos. L’Ortye, bestuurslid
Alex Peeters, bestuurslid
Fred Reihs, bestuurslid
Marcel Richter, bestuurslid
Anneke Veelen, bestuurslid
De voorzitter is alleen/zelfstandig bevoegd; alle overige bestuursleden zijn gezamenlijk (met
andere bestuurder(s)) bevoegd

G. BELONINGSBELEID
In de statuten wordt niets vermeld over het beloningsbeleid.
Als vereniging hebben wij geen personeel in dienst.
H. ACTUEEL VERSLAG
Het jaarverslag 2017 werd gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2018 en
kan worden ingezien op de homepage>ANBI.
I. FINANCIËLE VERANTWOORDING
De financiële verantwoording van de Heemkundevereniging (Overzicht baten en lasten alsmede de
balans over de jaren 2015 t/m 2017) is opgesteld en kan worden ingezien op de homepage>ANBI.

