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Onze huidige samenleving is sterk in verandering. Traditionele waarden 

moeten opnieuw worden bevestigd, nieuwe communicatiemiddelen 

hebben invloed op onze dagelijkse leefwereld. Deze veranderende 

maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties zich 

sneller moeten aanpassen. 

Ook de Heemkundekring “Tilborch” zal flexibeler moeten worden voor 

wat betreft de invulling van haar doelstellingen. Op het gebied van 

monumenten is het zo dat wat de één van waarde acht, dat voor de 

ander nog niet bewezen erfgoed hoeft te zijn om te behouden. Op het 

gebied van immaterieel erfgoed geldt dat men mee moet gaan met de 

ontwikkelingen van de laatste decennia op het gebied van het behoud 

van de diverse gebruiken en vieringen van o.a. religieuze feest- en 

gedenkdagen waarin een historische gebeurtenis of historisch feit op 

nationale of internationale schaal algemeen of door bepaalde groepen in 

de maatschappij worden herdacht en beleefd. 

De Heemkunde-vrijwilligers zijn georganiseerd in project- en 
werkgroepen. Zij voeren het beschermingswerk uit op lokaal niveau 
(gemeente Tilburg). Zij hebben te maken met burgers, 
beleidsmedewerkers, raadsleden, bestuurders en (soms ook) eigenaren. 
De project- en werkgroepen zijn ook de adviseurs van het aangewezen 
gremium (verkozen volksvertegenwoordigers/beleidsmedewerkers van 
de gemeente Tilburg) voor de impact op de stedelijke ontwikkelingen.  
De vrijwilligers zijn de ambassadeurs van de vereniging. Zij moeten 
kunnen staan voor het uitdragen van lokale, regionale en provinciale 
standpunten, alles en altijd binnen de landelijk vastgestelde 
beleidskaders.  
Te midden van de project- en werkgroepen bevindt zich het bestuur van 
de vereniging. Betrokken, deskundige bestuurders dienen, door te 
luisteren naar ervaringen en argumenten van hun én andere project- en 
werkgroepleden en de signalen/aanwijzingen van het bestuur, het beleid 
uit te zetten en de koers van de organisatie te waarborgen. 
 
Naast het organiseren van lezingen en excursies is de grootste 
doelstelling van onze vereniging het beschermen/behouden van 
bijzonder monumentaal cultureel erfgoed in de gemeente Tilburg. 
Met een nieuwe Omgevingswet en Erfgoedwet zet de Rijksoverheid 
nieuwe kaders. Het Rijk delegeert de monumentenzorg steeds meer  



naar provincies en gemeenten. Provincies voeren een steeds meer 
divergerende ambitie uit op erfgoedgebied. Gemeenten kwalificeren zich 
als meer en meer betrokken of blijken erfgoedbeleid juist meer en meer 
op een zijspoor te zetten. De politiek in Tilburg gaat hierbij uit van meer 
verantwoordelijkheid en inzet van burgers en maatschappelijke 
organisaties en streeft een participatiemodel na. De werkgroep 
Monumenten moet hierop inspringen en zal de goede samenwerking 
moeten bestendigen in een nóg beter contact met de 
beleidsmedewerkers en (zo mogelijk) de omgevingscommissie van de 
gemeente Tilburg. 
 
Een belangrijk thema in dit beleidsplan is samenwerking. Samen met 
elkaar en met anderen.  
De Heemkundekring heeft veel te bieden, maar heeft ook samenwerking 
nodig om beter gehoord te worden, om te slagen met onze inzet. Met 
respect voor ieders, soms afwijkende mening. Binnen onze niche is  
het -opnieuw- zoeken naar gelijkgestemden, met dezelfde passie, 
gedrevenheid en kwaliteit.  
Het is mede aan de Heemkundekring om in lijn van de doelstelling 
nieuwe initiatieven aan te jagen, indien mogelijk in strategische 
samenwerkingsverbanden. Van belang daarbij is meer dan voorheen dat  
onze stem daarin procesmatig, facilitair zowel inhoudelijk als publicitair 
en indien mogelijk financieel ook doorklinkt.  
Betrokkenheid is essentieel voor de ondersteuners van de 
Heemkundekring. 
 
We hebben te maken met de tendens van een afnemend ledenaantal. 
Gekeken zal moeten worden naar nieuwe vormen van betrokkenheid, bij 
de leden, bij geïnteresseerden, ook in financiële zin. Misschien niet altijd 
voor een continue verbintenis, maar in elk geval projectmatig. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat de financiële positie van de vereniging goed 
is.  
Nieuwe vormen van communicatie met nieuwe doelgroepen is essentieel 
om de Heemkundekring op de kaart te zetten en te houden. Een 
publieksgerichtere aanpak is hierbij wenselijk, zo niet essentieel. Zo zijn 
ook jongeren van groot belang voor een vitale vereniging, niet alleen in 
de project- en werkgroepen maar ook in het bestuur. 
 
Cultureel erfgoed raakt aan de kern van onze samenleving en draagt bij 
aan de identiteit en leefbaarheid van onze leefomgeving. De 
Heemkundekring wil dit erfgoed behouden voor komende generaties, 
door middel van bewustwording en verbinding. 
 



Heemkundekring Tilborch 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 in standhouden van het, 
de stad kenmerkende, cultuurgoed in de ruimste zin van het woord. 
Kenwaarden van de organisatie zijn: onafhankelijk en deskundig.  
Aandachtspunten in de werkwijze zijn voor de komende jaren de motto’s 
proactief, participatie en samenwerking.  
 
 
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 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. 
 
 
Dit beleidsplan is door de leden goedgekeurd op donderdag 21 februari 
2019. 


