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Doelstelling van de vereniging en het actuele beleid
De vereniging stelt zich ten doel:
De bevordering van de belangstelling voor-, het onderzoek naar- en de kennis van de ontwikkeling
van het plaats- en streekeigene van de Tilburgse samenleving, alsmede de bevordering van het
instandhouden van het, de stad kenmerkende, cultuurgoed in de ruimste zin.

De werkzaamheden van de vereniging
Voorgenomen en reeds lopende activiteiten/werkzaamheden van de Heemkundekring “Tilborch”:

1) Lezingen.
•
•
•

•

Jaarlijks organiseert de Heemkundekring 10 lezingen, welke lezingen nagenoeg allen
betrekking hebben op de lokale geschiedenis en erfgoed in al zijn facetten.
Deze lezingen, bekostigd uit de contributie van de leden, staan niet alleen open voor de
leden, ook niet-leden zijn welkom (zij betalen een kleine bijdrage in de kosten).
De lezingen worden vermeld op de website, in ons mededelingenblad, via flyers, verspreid in
de stad (o.a. bij de VVV, Regionaal Archief Tilburg, diverse boekwinkels, de Openbare
Bibliotheek) en via het Brabants Dagblad, Tilburgse Koerier en Stadsnieuws.
Ook in 2018 zullen 10 lezingen worden georganiseerd die ook door niet leden bezocht
kunnen worden.

2) Werkgroep Monumenten.
•

•
•

Het doel van de werkgroep is om de waardevolle panden met historische waarde in Tilburg
voor sloop en verloedering te behoeden. Zij probeert daartoe de (gemeentelijke)
monumentenlijst uit te breiden en ook verval van panden die reeds op die lijst staan, te
voorkomen. Zij komen daarvoor regelmatig ter vergadering bijeen. De aanvragen voor de
omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen worden nagelopen en de vergaderingen van
de gemeentelijke omgevingscommissie regelmatig bezocht.
De werkgroep werkt hiervoor ook samen met de gemeente Tilburg.
Een inventarisatiegroep loopt letterlijk alle panden in Tilburg af op zoek naar waardevolle
gebouwen. Van deze gebouwen wordt het bouwjaar opgezocht met de naam van de
architect.

•
•

•
•

Te zijner tijd kunnen deze gegevens door de werkgroep gebruikt worden ter verdere
bescherming van deze panden.
Via de rubriek moNUment van de week in het Stadsnieuws worden de mooiste panden van
Tilburg wekelijks gepromoot, waardoor de kennis van- en liefde voor deze panden zal
verbeteren.
De werkgroep werkt ook samen met de Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg (PNET) en
de Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg (PRET).
In 2018 zal op de ingeslagen weg verder worden gegaan.

3) Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg (PNET).
•

•

•

Op initiatief van de Heemkundekring hebben Heemkundekring Tilborch, Erfgoedvereniging
Heemschut en de stichting Cuijpersgenootschap besloten om hun krachten voor het
Tilburgse wederopbouwerfgoed te bundelen door de oprichting van een gezamenlijke
projectgroep.
In samenwerking met de gemeente wordt getracht een selectie van de belangrijkste en
kwetsbaarste gebouwen uit de wederopbouwperiode aan te wijzen tot gemeentelijk
monument.
In 2018 zal op de ingeslagen weg verder worden gegaan.

4) Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg (PRET).
•

•

•

Dit platform is door de Heemkundekring opgericht om de samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen in Tilburg bij het ruimtelijk erfgoed (dus gebouwen en
landschappen) te bevorderen en de gezamenlijke kennis te delen.
De betrokken instanties zijn: Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Cuijpersgenootschap,
de Stichting Stadsgidserij Tilburg, het Stadsmuseum Tilburg, de Stichting tot Behoud van het
Tilburgs Erfgoed, de Stichting Straat en de Heemkundekring Tilborch. Het CAST (Tilburgs
Centrum voor Architectuur en Stedenbouw) faciliteert deze samenwerking.
In 2018 zal op de ingeslagen weg verder worden gegaan.

5. Werkgroep Driekoningen Midden-Brabant.

•
•
•
•
•
•
•

•

Binnen de Heemkundekring is de werkgroep Driekoningen Midden Brabant werkzaam, met
het doel de Driekoningentraditie levend te houden.
Zij wil dit doen, door samenwerking met andere erfgoedpartners.
Zij maakt daarbij gebruik van de website van Heemkundekring Tilburg en de website van
Erfgoed Tilburg.
De werkgroep is er in geslaagd om de Driekoningentraditie op de Nationale Inventaris van
het Immaterieel Erfgoed geplaatst te krijgen.
De werkgroep wordt bemand door leden van de Tilburgse Heemkundekring .
De werkgroep zal 3K-activiteiten en -ideeën in de regio Midden Brabant inventariseren en
op de websites en in de plaatselijke pers bekend maken.
Ideeën voor activiteiten in2019 zijn onder andere: een Driekoningenlezing georganiseerd
door en in de Hasseltse Kapel en een Driekoningenwandeling in samenwerking met de
Stadsgidserij.
Het voorgenomen beleid van de werkgroep Driekoningen Midden Brabant voor 2018/2019
e.v. is de aandacht voor Drie Koningen voor de huidige samenleving van de 21e eeuw te
bestendigen, waardoor de Driekoningentraditie in Tilburg levend kan worden gehouden.

6. Werkgroep “de torenklok”.
•

De werkgroep heeft als doel om het kerkklokkenbestand in Tilburg (en ver
daarbuiten) te inventariseren en te behoeden voor sloop en/of verlies. Verder zoekt
men contact met de “klokeigenaren”. Men maakt zich vooral ongerust over het
verdwijnen van de klokken. Al eeuwenlang wordt het geluid in een stad of dorp
mede bepaald door het slaan en luiden van de klok.
• Het lijkt de werkgroep een goed idee om de (nog) aanwezige klokken ook in de
Tilburg Wiki te gaan inventariseren.
In 2018 zal op de ingeslagen weg verder worden gegaan.

7. Werkgroep “Korte Excursies”.
•
•

Naast voornoemde activiteiten worden jaarlijks door de werkgroep nog diverse (kleinere)
excursies georganiseerd voor de leden en andere geïnteresseerde niet-leden.
Ook in 2018 worden er weer diverse excursies georganiseerd.

8. Werkgroep “Fietsexcursie”.
•

•
•
•

Jaarlijks wordt door de werkgroep een fietstocht georganiseerd, welke fietstochten als doel
hebben nader kennis te maken met het plaats eigene (o.a. in cultureel en maatschappelijk
opzicht) van de plaatsen rondom Tilburg.
Deze fietstochten staan niet alleen open voor de leden, doch voor elke geïnteresseerde.
Melding van deze fietstochten wordt gedaan via de website en met ons mededelingenblad.
Ook in 2018 zal wederom een fietstocht worden georganiseerd.

9. Werkgroep “Bus excursie”.
•
•
•
•

Elk jaar organiseert de werkgroep een busreis met als doel het bezoeken van o.a. cultureel
bijzondere aspecten van bepaalde plaatsen in Nederland of buitenland (België of Duitsland).
Deze busreizen staan niet alleen open voor de leden van de Heemkundekring, doch ook voor
geïnteresseerde niet-leden.
De vermelding van deze activiteit wordt gedaan middels ons mededelingenblad en de
website.
Ook dit jaar zal wederom een bustocht worden georganiseerd.

10. Mededelingenblad: Actum Tilliburgis (Het gebeurde in Tilburg).

•

Het mededelingenblad wordt niet alleen onder de leden verspreid, doch ook aan diverse
heemkundekringen in de regio van Tilburg en aan Brabants Heem, een overkoepelend
orgaan van alle heemkundekringen in Noord-Brabant. Het AT zal ook in 2018 weer in zijn
huidige vorm verspreid worden.

11. Samenwerking met (erfgoed-) organisaties bestendigen en verder uitbouwen.
•

•

Het beleid hierin zal er, in algemene zin, op gericht zijn om de samenwerking met onze
erfgoedpartners te verstevigen. Dit in navolging van het reeds enkele jaren geleden
uitgezette beleid van onze kring. Een en ander is ook verwoord in de cultuurnota 2011-2016
van de gemeente Tilburg.
Op 1 september 2014 heeft de HKK een huur- en gebruiksovereenkomst gesloten met het
Mommerskwartier, inhoudende het feit dat de HKK gebruik kan/gaat maken van de
multifunctionele ruimte, de kantine en de studiezaal van het Regionaal Archief Tilburg.
Concreet houdt dit in dat de vergaderingen van het bestuur en de diverse werk- en
projectgroepen worden gehouden in de multifunctionele ruimte op het RAT. De lezingen

zullen gehouden worden in de studiezaal van het RAT. Tevens zijn afspraken gemaakt om de
samenwerking (tussen de HKK, SMT en het RAT) te intensiveren. Dit beleid zal in 2018
verder vorm krijgen (zie ook: “stichting Mommerskwartier”).

12. Bibliotheek Midden Brabant.
•

Op dit moment worden, in samenspraak met de Bibliotheek Midden Brabant en
Stadsmuseum Tilburg, de mogelijkheden bezien hoe de heemkundekring mee zou kunnen
participeren in de ontwikkeling van “de Bibliotheek van de Toekomst”. De gedachten gaan
uit naar het digitaal toegankelijk maken van de erfgoedcollecties en naar het situeren van
een module “cultureel erfgoed” binnen de bibliotheek. Verder is er een optie om, via het
“Cursushuis”, cursussen te geven aan de bezoekers van de bibliotheek. Op 20 maart 2014
vond een eerste samenwerking plaats in de vorm van een gezamenlijk georganiseerde lezing
in de bibliotheek. Ook de werkgroep Driekoningenzingen (3KZ) heeft een
samenwerkingsverband met de bibliotheek. De samenwerking zal ook in 2018 worden
voortgezet.

13. Stichting Mommerskwartier.
•

•

Regionaal Archief Tilburg (RAT): deelname aan projecten en ander vrijwilligerswerk bij het
Regionaal Archief Tilburg. Een aantal heemkundigen zijn momenteel, op vrijwillige basis,
werkzaam op het RAT.
In 2018 zal de samenwerking geïntensiveerd worden.

14. Beleidsmedewerkers gemeente Tilburg.
• Bijwonen van de bijeenkomsten van de Omgevingscommissie Tilburg. Dit wordt gedaan door
de werkgroep monumenten en zal ook in 2018 worden voortgezet.
• Korte lijntjes met de beleidsmedewerkers. Door de regelmatige contacten is een
vertrouwensband/goede samenwerking ontstaan met deze personen.
• De samenwerking zal in 2018 geïntensiveerd worden.

15. Projectgroep “Reorganisatie Heemkundekring Tilborch”.

De laatste jaren loopt het ledenaantal terug. Dit is een gegeven wat ons zorgen baart voor het
voortbestaan van de HKK.
Het is moeilijk om leden te enthousiasmeren om een wat meer actievere rol te gaan spelen binnen
de kring. Oproepen van het bestuur om werkgroepjes op te richten op het gebied van archeologie,
stamboomonderzoek (genealogie), archiefonderzoek, kadasteronderzoek en dergelijke, waarin leden
hun hobby zouden kunnen uitleven hebben weinig opgeleverd.
Om het voortbestaan van de HKK te waarborgen is een projectgroep opgericht om te bezien hoe de
HKK toekomstbestendig gemaakt kan worden. Deze projectgroep heeft als doelstelling om met het
50 jarig bestaan van de HKK, in December 2019, de HKK dusdanig gereorganiseerd te hebben dat het
bestaansrecht is veiliggesteld.
Hoe denken zij dat te bereiken:
- Mogelijk de doelstelling van de HKK wijzigen.
- Goed communiceren door het ontwikkelen van een goed en herkenbaar logo.
- Verbeteren van de Public-Relations (PR).
- Het aanpassen/verbeteren van de website.
- Pogingen in het werk te stellen om meer personen van buitenaf naar de lezingen te trekken.
- Met de lezingen naar de mensen toe te gaan (op locatie).
- Eventueel aanpassen of vernieuwen van de naam “Heemkundekring Tilborch” in een
moderner jasje.
- Het aantal bestuursleden uitbreiden zodat de mogelijkheid ontstaat om voor opvolging zorg
te kunnen dragen.
- Opstellen jaarverslag van het afgelopen jaar.

De wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal beheren
Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:
- contributie van de leden;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verrijkingen en baten.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vereniging afgesloten. Daaruit wordt door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt, welke jaarstukken binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden.
De jaarstukken worden door het bestuur van de vereniging vastgesteld en, tijdens de Algemene
Jaarvergadering, ter goedkeuring aangeboden aan de leden van de vereniging.

De wijze waarop de vereniging fondsen en vermogen zal besteden
Uitgiften worden enkel gedaan in het belang van de doelstelling van de vereniging. Daarnaast
genieten leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoedingen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Opmerking bij de financiële overzichten 2017 van de diverse Werkgroepen
Het financiële tegoed van de diverse werkgroepen valt onder toezicht en beheer van de
penningmeester en het bestuur van HKK Tilborch.
Investeringen en inkomsten, zoals door financiële bijdragen, vallen onder de
taakverantwoordelijkheid van de voorzitters van de diverse werkgroepen.
Om extra kosten te voorkomen is er geen aparte rekening voor de werkgroepen en is het geld
(geoormerkt) ondergebracht op de lopende rekening van de HKK Tilborch, met aparte overzichten.

