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BELEIDSPLAN 2011 - 2016 
van heemkundekring “Loon op ’t Sandt”   
 
1. INLEIDING 
 
Op 15 mei 1979 werd heemkundekring Loon op ’t Sandt opgericht. 
De vereniging heeft, naast de statuten, sinds 2007 ook een huishoudelijk reglement. 
Alle werkzaamheden en activiteiten binnen de vereniging worden verricht door vrijwilligers. 
Anno 2009 besloot het bestuur voor de periode 2010-2015 een beleidsplan op te stellen. Dat is 
inmiddels geworden: de periode 2011-2016.  
Regelmatig doch tenminste in het jaar 2015 zal dit beleidsplan geëvalueerd worden. In het laatst 
genoemde jaar wordt bezien of een nieuw c.q. vernieuwd beleidsplan noodzakelijk is. 
 
 
2. DOELSTELLING EN MISSIE 
 
De opdracht van de heemkundekring is het stimuleren van de belangstelling voor de geschiedenis van 
Loon op Zand en omgeving bij de leden van de vereniging in het bijzonder en bij het grote publiek in 
het algemeen. Dit is vastgelegd in de statuten, waarin de doelstelling geformuleerd wordt als volgt: 
 
1. a. Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek en 
volk en gebruiken daarvan van de gemeente Loon op Zand en zijn omgeving en het beschermen van 
heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden; 
 b. Al hetgeen het sub a omschreven doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord. 
 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende 
zaken en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de 
gemeente Loon op Zand en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies 
door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of 
instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand 
doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
In het Huishoudelijke Reglement van 2007 werden twee zaken nader gepreciseerd: 

a. Het werkgebied van heemkundekring Loon op ’t Sandt omvat allereerst het kerkdorp Loon op 
Zand. Sinds in 2007 heemkundekring De Ketsheuvel een doorstart maakte, is er sprake van 
samenwerking en zijn werkafspraken groeiende over de werkzaamheden ten aanzien van de 
kerkdorpen Kaatsheuvel en De Moer. 

b. Het veiligstellen van onroerend goed. Daarmee wordt bedoeld dat de heemkundekring zich 
hoogstens inspant om de eigenaren van deze zaken, o.a. erkende en nog niet erkende 
monumenten, te motiveren om hun eigendom te beheren in overeenstemming met de 
cultuurhistorische waarde ervan. 

 
Toelichting 
In onze snel veranderende maatschappij neemt de belangstelling voor geschiedenis nog steeds toe. 
De betekenis van lang gevestigde instellingen als bijvoorbeeld politieke partijen, kerkgenootschappen, 
verenigingsleven en vakbonden verandert. De schakelfunctie die zij vormen tussen verleden, heden 
en toekomst neemt voor veel mensen in betekenis af. Deze gaan nu zelf op zoek, wat de groeiende 
belangstelling voor het verleden voor een deel verklaart. Het bestuur van de heemkundekring speelt 
met dit beleidsplan hierop in. Dit door het continueren van die activiteiten waaraan de organisatoren 
veel plezier beleven - de kring is immers een vrijwilligersorganisatie - en waarvoor de belangstelling 
onder de leden meer dan op peil blijft. De heemkundekring mikt echter niet alleen op consolidatie. In 
dit beleidsplan stelt het bestuur voor de activiteiten uit te breiden en nieuwe initiatieven te nemen. Met 
het oog op allerlei samenwerkingsverbanden is deskundigheidsbevordering van de eigen leden, 
vooral van de groep actieve vrijwilligers op de werkvloer, een noodzakelijke voorwaarde om de kring 
een volwaardige plaats in de samenleving te laten houden. Op voorwaardenscheppend terrein stelt 
het bestuur voor onverminderd energie te steken in publiciteit en ledenwerving. 
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3. HUISVESTING 
 
Zoals bij vele andere Nederlandse heemkundekringen en historische verenigingen is de huisvesting 
ook bij onze heemkundekring een chronisch probleem. Het bestuur is ook in de komende beleids-
periode voortdurend alert op eventuele ruimten in het kerkdorp, die voor de heemkundekring Loon op 
’t Sandt geschikt zijn. Ideaal zou zijn als een pand (boerderij, voormalige looierij of schoenfabriek) met 
cultuurhistorische waarde ter beschikking zou komen, liefst met een monumentenstatus. Het is 
duidelijk, dat de van overheidswege ontvangen subsidies op dit moment de verwerving van zulk een 
ruimte nog niet toelaten. De contributie daartoe grotelijks verhogen zal veel leden kosten. Verhoging 
van de gemeentelijke subsidie en sponsoring door derden is daarom onontkoombaar.  
Het bestuur maakt in zijn huisvestingsbeleid echter onderscheid tussen twee aspecten: 

a. De huisvesting van de werkruimte (huidige “Refter”) met archief, bibliotheek en foto/dia-
collectie. Deze moet in de bebouwde kom van het kerkdorp gevestigd blijven, liefst op een 
plaats, die ook voor oudere leden gemakkelijk toegankelijk is. Het bestuur volgt in dit verband 
de ontwikkelingen binnen de Stichting Multifunctionele Centra (De Wetering) rond de 
verbouwing van een gedeelte van de huidige sportaccommodatie. Ook is het Bestuur 
betrokken bij initiatieven om het Witte Kasteel voor de dorpsgemeenschap beschikbaar te 
krijgen. 

b. De opslag van de voorwerpen, die behoren tot de z.g. museumcollectie. Deze behoeven niet 
noodzakelijk binnen het kerkdorp opgeslagen worden. Het bestuur volgt in dit verband de 
ontwikkelingen rond de eventuele herbestemming van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel. 

 
 

4. PUBLICATIES 
 
Wat naar tevredenheid verloopt zijn de publicaties van heemkundekring Loon op ‘t Sandt; er zijn twee 
typen publicaties: 
 
4.1. Jaarboek Straet en Vaert 
Het jaarboek Straet en Vaert wordt ieder jaar in het vierde kwartaal uitgebracht onder de leden van de 
kring en verkocht aan niet-leden via de losse verkoop bij enkele boekhandels. 
 
Straet en Vaert kent een eigen redactie met een eigen beleid, dat nog niet vastgelegd is in een 
redactiestatuut. De redactie streeft ernaar om de huidige kwaliteit en diepgang van het jaarboek te 
behouden. Daarnaast zorgt de redactie voor een zekere gelaagdheid van de artikelen: naast gedegen 
wetenschappelijke artikelen biedt het jaarboek ook ruimte voor populair wetenschappelijke artikelen. 
Een speciale rubriek of artikel voor jongeren kan overwogen worden.  
De redactie moedigt ook minder ervaren auteurs aan om met artikelen te komen. Om deze auteurs te 
vinden wordt de in 2007 onder de leden gehouden enquête bestudeerd. Het over de drempel helpen 
en begeleiden van auteurs is vaak een hele klus, maar wel noodzakelijk en belangrijk. Dit niet doen 
betekent dat boeiende onderwerpen, informatie en beeldmateriaal onbekend blijven. 
De redactie blijft streven naar spreiding in thema’s en tijdperken. Alleen is er soms een bepaalde 
spanning tussen deze wens en het aanbod van artikelen. 
Het jaarboek richt zich ook op de regionale geschiedenis. Dit mag in de artikelen zeer zeker tot uiting 
komen. 
 
Ondanks de terugloop van heemkundeleden en abonnees wil het bestuur het jaarboek blijven 
uitgeven. De publiciteit moet effectiever aangepakt worden, waarbij het ter beschikking stellen van een 
exemplaar aan de journalistiek niet geschuwd moet worden. 
 
De digitalisering van de oude jaarboeken, die hernieuwde aandacht voor vroegere publicaties kan 
bevorderen, wordt in de komende beleidsperiode voortgezet. Het bestuur houdt hierbij de belangen 
van de schrijvers in het oog. Dat geldt evenzeer voor eventuele publicaties van artikelen op Internet in 
de vorm van pdf-files. 
 
4.2. Nieuwsflitsen 
De Nieuwsflitsen verschijnen minimaal vier keer per jaar. Een tussentijdse extra-editie wordt uitge-
geven bij belangrijk nieuws, dat niet op een reguliere editie kan wachten. Deze periodiek is bedoeld 
om de leden en naburige heemkundekringen op de hoogte te houden van actuele zaken, die op onze 
heemkundekring, locaal en regionaal, betrekking hebben. Gestreefd wordt om de leden frequent op de 
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hoogte te houden, hetgeen bevorderd wordt door de opzet om de verspreiding van de Nieuwsflitsen 
zoveel mogelijk via e-mail te doen plaatsvinden.  
Toch blijkt dat de schriftelijke versie van de Nieuwsflitsen meer respons oplevert. 
 
 
 
5. VERGADERINGEN 
 
De heemkundekring heeft per jaar twee algemene ledenvergaderingen in mei en oktober en een 
jaarvergadering in februari. Daarbij worden de lopende zaken in en rond de kring onder de aandacht 
van de leden gebracht. De jaarvergadering kent specifieke agendapunten zoals de bespreking van de 
inhoudelijke en financiële jaarverslagen, benoeming van bestuursleden en leden van de kascon-
trolecommissie. In de gewone ledenvergaderingen komen de bestuursmededelingen, de schenkingen 
en de uitgevoerde dienstverlening ter sprake. 
Het bestuur wil de huidige frequentie handhaven en aandacht besteden aan aantrekkelijke items na 
de pauze van de ledenvergaderingen. 
 
 
6. LEZINGEN 
 
Er bestaan twee soorten lezingen: 
 
6.1. Eigen lezingen 
Deze worden verzorgd door de eigen leden voor eigen leden en gasten. De kring beschikt over 
audiovisuele apparatuur, die bij deze lezingen gebruikt kan worden. Er zijn avondvullende lezingen en 
korte bijdragen na de twee algemene ledenvergaderingen.  
Gestreefd wordt om minimaal twee keer per jaar (waarvan één keer in zorgcentrum De Venloene) een 
avondvullende lezing door eigen leden te laten verzorgen. Voor sprekers wordt geput uit de gegevens 
van de enquête die in 2007 onder de leden gehouden is. 
 
6.2. Gastsprekers 
Daarnaast wil het bestuur minimaal twee keer per jaar een lezing te organiseren met gastsprekers 
(waarvan één of twee keer in serviceresidentie Molenwijck). 
 
 
7. EXCURSIES, WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN 
 
7.1. Excursies 
Excursies vormen voor een heemkundekring een essentieel onderdeel van het jaarprogramma en 
dienen dan ook minstens eenmaal per jaar plaats te vinden. Daarbij is het doel: kennismaken met 
zaken die betrekking hebben op het eigen heem, de directe omgeving of die daarmee een relatie 
hebben.  
Veelal staat de historie centraal tijdens de excursies, maar ook actuele zaken als natuurbeheer en 
belangwekkende nieuwbouw kan een doel voor een excursie vormen.  
 
Het bestuur wil in de komende beleidsperiode duidelijkheid krijgen over de vorm van de excursies in 
relatie tot de kostprijs. Een excursie wordt in principe door de deelnemers betaald en mag niet 
drukken op het jaarbudget van de heemkundekring.  
Toch blijkt een dagexcursie met een goed programma voor een aantal leden te kostbaar te zijn, ook al 
wordt het vervoer met eigen auto’s verzorgd, wat een aanzienlijke besparing oplevert. 
Een korte excursie zoals de jaarlijkse historische fietstocht of een middagexcursie trekt wel meer 
belangstelling. 
In principe kan in een lustrumjaar een grotere dagexcursie georganiseerd worden. 
 
7.2. Dorpswandelingen en fietstochten  
Minstens één keer per jaar organiseert het bestuur met medewerking van deskundige leden een 
fietstocht of dorpswandeling voor de eigen leden en introducés.  
Daarnaast wordt meegewerkt aan initiatieven vanuit de gemeentelijke Lokaal Toeristische Adviesraad 
om tot wandelroutes en fietstochten te komen die ingepast kunnen worden in een regionaal of 
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landelijk knooppuntennetwerk. Een en ander geschiedt in nauwe samenwerking met heemkundekring 
De Ketsheuvel. 
 
 
8. WERKGROEPEN 
 
De heemkundekring kent momenteel vijf werkgroepen (8.1. t/m 8.5). Het bestuur beraadt zich in de 
komende beleidsperiode over nieuwe werkgroepen (8.6 t/m 8.10) 
 
8.1. Werkgroep Archief en Documentatie 
Deze komt bijeen op de eerste en derde dinsdagmiddag van de maand. Zij archiveert de 
binnengekomen documentatie (boeken, krantenfragmenten, films, DVD’s, CD-roms en archivalia) en 
maakt deze documenten middels digitale catalogisering toegankelijk voor onderzoekers. Tevens 
beheert zij dit inmiddels uitgebreide archief en maakt bezoekers daarin wegwijs. 
Hetzelfde doet zij met de voorwerpen van de museale collectie van de heemkundekring, zodat deze 
gebruikt kunnen worden bij tentoonstellingen. 
De digitalisering verdient verdere voortgang. De toegankelijkheid via het internet van de catalogus 
moet de komende jaren verbeterd worden. 
 
8.2. Werkgroep Foto-archief 
Deze komt bijeen op de tweede en vierde dinsdagochtend van de maand. Zij digitaliseert de 
verzameling van enkele duizenden foto’s en dia’s en maakt deze daardoor geschikt voor presentatie 
aan een groter publiek. Leden van deze werkgroep nemen zelf actief deel aan deze presentaties. 
 
8.3. Werkgroep Bidprentjes 
Omdat deze werkgroep momenteel uit één persoon bestaat, heeft deze geen vaste werktijden. Deze 
werkgroep verzamelt en onderzoekt bidprentjes, bergt ze op in een gemakkelijk opzoekbaar systeem 
en stelt aan de hand daarvan familiekaarten en stamboomdelen samen. 
 
8.4. Werkgroep Open Monumentendag 
Deze activiteit bestond tot voor kort in het organiseren van rondleidingen in het rijksmonument de 
Loonse kerk (incl. torenbeklimmingen) op de Open Monumentendag in september. Wij willen onze 
deelname aan de Open Monumentendagen zeer zeker continueren en ons inspannen om de kwaliteit 
hiervan te verbeteren. Inmiddels is aansluiting gezocht bij andere initiatieven om de overige 
monumenten in het kerkdorp middels een dorpswandeling onder de aandacht te brengen door een 
eenvoudige routebeschrijving ter beschikking te stellen aan de bezoekers. Bekeken zal worden in 
hoeverre een wat luxere uitgave van wandelingen en fietstochten in onze directe omgeving tot de 
mogelijkheden behoort, welke uitgave dan het gehele jaar door gebruikt kan worden. 
 
8.5. Werkgroep Tentoonstellingen 
Deze werkgroep verzorgt enkele keren per jaar periodieke kleine exposities in de bibliotheek van Loon 
op Zand en in enkele vitrinekasten in zorgcentrum De Venloene. 
Daarnaast vindt om de twee á drie jaar een grotere tentoonstelling plaats gedurende een heel 
weekend. Omdat de laatste grote tentoonstelling plaatsvond in het jubileumjaar 2004 zal dit 
onderwerp in de komende beleidsperiode opnieuw aandacht moeten krijgen. 
 

-------------------------- 
 
Naast deze bestaande werkgroepen overweegt het bestuur in de komende beleidsperiode de 
oprichting van de volgende werkgroepen: 
 
8.6. Werkgroep Genealogie 
De werkgroep Genealogie kan de volgende activiteiten ondernemen: 
- het deelnemen aan en (mede)organiseren van genealogische dagen in de regio; 
- het organiseren van themadagen of voordrachten voor de overige leden van de kring; 
- beantwoorden van vragen welke voornamelijk via de website aan de heemkundekring worden 
gesteld. 
- het organiseren van informele bijeenkomsten om een breed publiek kennis te laten maken met 
genealogie en om de contacten tussen genealogen onderling te bevorderen. 
- het digitaliseren van beschikbare informatie, zodat dit via internet aangeboden kan worden. 
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Om zulk een werkgroep de nodige mogelijkheden (digitaal archievenbezoek) te geven zou een 
internetverbinding in de werkruimte nodig kunnen zijn. 
 
8.7. Werkgroep Quiz 
De werkgroep die in vroeger tijden bingo-avonden organiseerde voor een tehuis voor mensen met een 
beperking in Loon op Zand, kan nieuw leven ingeblazen worden. Zo’n werkgroep zou eens per jaar 
een geschiedenisquiz over het dorp en ommeland van Loon op Zand kunnen organiseren. Dit kan 
gebeuren op een speciale avond of in een stand op de Dag van Loon, waarbij mensen een quizfor-
mulier invullen. 
 
8.8. Werkgroep Cultuureducatie  
In de praktijk blijkt dat niet in alle onderwijsinstellingen gelijke aandacht wordt besteed aan cultuur-
educatie. In het verleden zijn door de heemkundekring al pogingen ondernomen om de drie 
basisscholen in het kerkdorp warm te maken voor de locale geschiedenis, tot nu toe met weinig 
resultaat. Een meer gestructureerde en systematische aanpak is noodzakelijk. Een werkgroep zal 
daartoe een opzet moeten maken. Haalbaar lijkt om met gebruikmaking van daartoe beschikbare 
subsidies en de reeds aanwezige leskisten enkele lesbrieven samen te stellen, die aan de scholen 
gepresenteerd kunnen worden. 
De jeugd van het voortgezet onderwijs zal weer op een andere manier benaderd moeten worden. Wij 
komen daarop terug in de passage over de website (12.1.). 
 
8.9. Werkgroep Loonse verhalen en dialect  
Onder de leden zijn een aantal verhalen en anekdotes bekend over vroegere inwoners van het 
kerkdorp. Het is zaak deze via interviews en schriftelijke vastlegging voor het nageslacht te behouden. 
Ook het typische Loonse taalgebruik (dialect) dreigt te verdwijnen en zou op een of andere manier 
vastgelegd moeten worden. Een werkgroep die zich hiermee gaat bezighouden lijkt op zijn plaats te 
zijn. 
 
8.10. Werkgroep sponsoring  
Zie paragraaf 13: Financiën. 
 
 
9. LEDENWERVING 
 
Om twee redenen streeft het bestuur naar een gestage vergroting van het aantal leden, nu ca. 220. 
Op de eerste plaats vanwege het groter bereik om de doelstellingen van de kring te kunnen 
realiseren: het is wenselijk dat nog meer mensen in Loon op Zand en omgeving kennisnemen van en 
deelnemen aan de activiteiten van de heemkundekring. Op de tweede plaats betekent een groter 
ledenbestand meer inkomsten, ook relatief omdat de kosten per lid dan lager worden. Het bestuur 
streeft naar een gemiddelde toename van 5% per jaar. 
Een werkgroep uit het bestuur ontwikkelt in de eerste helft van 2011 een plan de campagne dat na de 
vakantieperiode in uitvoering komt. 
 
 
10. CONTACT MET ANDERE ERFGOEDINSTELLINGEN 
 
Het bestuur volgt ontwikkelingen in stad en streek aangaande historisch erfgoed. Als er zich 
uitgesproken situaties voordoen worden de leden hiervan in kennis gesteld op de ledenvergaderingen 
of via de Nieuwsflitsen. Als cultuurhistorisch erfgoed in Loon op Zand bedreigd wordt zal het bestuur, 
eventueel samen met andere erfgoedorganisaties, acties ondernemen. 
 
Het bestuur ziet in dit verband voldoende mogelijkheden om via de persoonlijke internet-
abonnementen op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond deze instellingen en geeft daarom 
geen prioriteit aan een internetverbinding in de werkruimte van de kring, tenzij zou gelden wat onder 
8.6. is geformuleerd. 
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11. MUSEUMCOLLECTIE 
 
De heemkundekring heeft altijd bevorderd dat historische waardevolle voorwerpen, speciaal die welke 
afkomstig zijn uit deze streek, worden verworven. Talrijke geschenken heeft de kring verworven, dank 
zij de vele gevers uit dorp en omgeving.  
Zij worden momenteel bewaard in een drietal ruimten: de Refter, werkruimte van de kring, de zolder-
ruimte van de openbare bibliotheek en de boerderij van Mevr. van de Nostrum aan de Berg-straat. 
 
Het bestuur zal zich echter vanwege het chronisch ruimtegebrek moeten beperken in het aanvaarden 
van voorwerpen en curiosa. Het belangrijkste criterium om een geschenk al dan niet te aanvaarden 
zal steeds meer zijn, dat een geschenk direct betrekking heeft op de geschiedenis van Loon op Zand 
of zijn inwoners en daarom (redelijk) uniek is. Het zal daarbij vooral gaan om “papier”: archief, 
aantekeningen, knipsels, bidprentjes, foto’s en kaarten enz. Een tweede criterium zal zijn, dat het 
alleen in een Loonse collectie past en niet elders. 
Als de behuizing van de heemkundekring op termijn beperkt zou blijven, dienen zaken die niet aan 
bovengestelde criteria voldoen, niet aanvaard dan wel - indien reeds aanvaard - afgestoten te worden, 
zulks zoveel mogelijk in overleg met de schenker. 
 
Het bestuur is niet voornemens een eigen museum te stichten om de navolgende redenen: 
Wij hebben als Loonse heemkundekring niets specifieks om in een museum te leggen dat men niet 
elders ook kan zien. Met een Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk, een toekomstig Stadsmuseum 
in Tilburg, een museum in Dongen dat aandacht schenkt aan het looien en een hele reeks 
museumboerderijen in de redelijk nabije omgeving wordt door een Loons museum niets toegevoegd. 
De concrete vraag moet zijn: zou men voor een Loons museum speciaal uit Tilburg komen fietsen? 
(Laat staan uit Breda, Eindhoven, Turnhout of Geldermalsen komen rijden.) Het antwoord is: “nee”. 
Misschien dat een verregende campinggast, die alle andere slecht-weeraccommodaties in de regio al 
heeft bezocht, een keer binnenloopt, maar dat is het dan. 
Ook de personele bezetting – zelfs als deze uit niet-professionals bestaat - vergt meer investering in 
tijd, geld en menskracht, dan uit entreeopbrengsten te genereren is. 
Bovendien komt bij de exploitatie van een museum de ANBI-status van de heemkundekring in gevaar, 
omdat een exploitatie zonder winstoogmerk niet mogelijk lijkt. 
 
 
12. COMMUNICATIE/SAMENWERKING 
 
12.1. Interne communicatie 
Het bestuur houdt één keer per zes weken een bestuursvergadering behalve in de zomervakan-
tieperiode. 
Het bestuur heeft in de Nieuwsflitsen ruimte tot zijn beschikking voor het publiceren van mededelingen 
en een overzicht van de activiteiten van de vereniging. Ook in de drie ledenvergaderingen per jaar kan 
dit gebeuren. 
Het bestuur draagt zorg voor de optimale voorwaarden in het kader van de algemene bedrijfsvoering, 
bewaakt de doelstellingen en uitgangspunten en ziet toe op een verantwoorde exploitatie. 
 
In iedere werkgroep, die in paragraaf 8 werden genoemd, is er vanuit het bestuur een contactpersoon, 
waardoor werkgroepen en bestuur op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. 
 
12.2. Website: 
De webmaster, sinds 2009 een bestuurslid, heeft in 2009-2010 de website van de kring omgebouwd 
en met een nieuwe vormgeving aangepast aan de eisen van de tijd. Hij zal verder ook zorg dragen 
voor de periodieke actualisatie van de website en mag daarbij rekenen op voldoende input vanuit 
bestuur en overige leden van de kring.  
Met een moderne en professionele website (www.heemkundekringloonoptsandt.nl) wil de 
heemkundekring Loon op ’t Sandt een contactforum zijn tussen andere heemkundekringen en 
heemkundigen onderling en de contacten met onderzoekers bevorderen. Immers bieden multimedia 
en ICT- toepassingen heel wat mogelijkheden tot een eigentijdse benadering en beleving van 
heemkunde. 
Voor de toekomst blijft ook de verdere toegankelijkheid van het archief via internet in de aandacht. 
Ook op de scholen zal aandacht gegeven moeten worden aan het bestaan van de eigen website en 
mag ook de website van de overkoepelende organisatie Brabants Heem onder de aandacht gebracht 



 

 

7 

worden. Wellicht is een speciale webpagina voor schoolkinderen en jongeren noodzakelijk, omdat zij 
best belangstelling hebben voor het verleden, maar wel via de moderne communicatiewegen. 
 
12.3. Externe samenwerking 
Op provinciaal vlak is de heemkundekring aangesloten bij de koepel van lokale erfgoedorganisaties: 
Brabants Heem. In dit kader nemen wij deel aan het regionaal overleg van regio 4 van de 
heemkundekringen: daarbij zijn aangesloten de kringen van Tilburg, Goirle, Udenhout, Oisterwijk, 
Nieuwkuyk, Waalwijk, Kaatsheuvel, Dongen, Waspik en ’s Gravenmoer. 
We nemen deel aan samenwerkingsprojecten zoals de Open Monumentendagen. 
De samenwerking met heemkundekring De Ketsheuvel neemt in dit geheel zoals al eerder gezegd  
een bijzondere plaats in, omdat wij t.a.v. de gemeentelijke overheid zoveel mogelijk één stem willen 
laten horen. 
Ook werken we samen met Zorgcentrum De Venloene en de Bibliotheek Midden-Brabant, vestiging 
Loon op Zand, in het kader van de periodieke tentoonstellingen en incidentele lezingen. 
Bovenstaande samenwerkingsverbanden willen we continueren en daar waar mogelijk en zinvol deze 
verdiepen. 
Met de basisscholen in het kerkdorp wordt gepoogd een samenwerking te ontwikkelen om te komen 
tot lessen gecombineerd met bijvoorbeeld wandelingen met een historisch karakter. 
 
12.4. Samenwerking met de gemeente  
De heemkundekring erkent dat ter bereiking van zijn doelstellingen een goede samenwerking met de 
gemeente Loon op Zand gewenst is. Hij is voor zijn voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van 
de gemeentelijke subsidie. Ondanks deze goede samenwerking en subsidie heeft de kring altijd eigen 
verantwoordelijkheid genomen om in overeenstemming met zijn statuten een eigen visie te 
ontwikkelen op een aantal onderdelen van het gemeentelijk beleid met name wat betreft de 
archeologie en monumentenzorg. Hij werkt daarom van harte mee aan een zo gedetailleerd mogelijke 
samenstelling van een Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Loon op Zand, zodat de 
bescherming van archeologisch en cultuurhistorisch gevoelige gebieden bevorderd wordt. 
Het is ook in de komende beleidsperiode van belang, dat de kring voldoende vertegenwoordigd wordt 
in de gemeentelijke Monumentencommissie. Het bestuur streeft er dan ook naar om onder de leden 
de daartoe nodige deskundigheid te bevorderen, door deelname aan ter zake doende cursussen en 
studiedagen te stimuleren. 
Verder wordt één van de bestuursleden (de laatste jaren steeds de voorzitter) door het College van B 
& W benoemd tot lid van de gemeentelijke commissie Straatnaamgeving. Dit commissielid ziet erop 
toe, dat met name voor nieuwe straten in het kerkdorp zoveel mogelijk teruggegrepen wordt op 
historische personen, gebeurtenissen en toponiemen.  
 
 
13. FINANCIËN 
 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan statutair uit: 
- Contributiegelden van de gewone leden 
- Eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen 
- Eventuele subsidies. 
 
Sinds 2010 is de continuering van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie in toenemende mate met de 
nodige twijfels omgeven, omdat de financiële positie van de gemeente door o.a. verlies van rijkssteun 
steeds minder rooskleurig te noemen is. Het is dan ook een gegeven, dat het voortbestaan van vele 
verenigingen op het spel staat. Ook onze kring is in die zin afhankelijk van deze subsidie en het 
geheel of gedeeltelijk wegvallen ervan brengt de kring in grote moeilijkheden. Het daardoor ontstane 
tekort compenseren door een behoorlijke contributieverhoging zal ten gevolge hebben, dat vele leden 
zullen afhaken, zodat de netto opbrengst van de post contributie gelijk zal blijven of lager wordt. 
Om een stabiele en gezonde financiële basis te houden, is het noodzakelijk om de komende jaren 
meer inkomsten te genereren. Op een andere manier zal getracht moeten worden om de financiële 
positie van de kring gezond te houden.  
Dit willen we bereiken door: 
a. ledenwerving 
In deze beleidsperiode streven we er naar het ledental met ca. 5% per jaar te laten toenemen. Om dit 
te bereiken willen we de hiervoor genoemde ledenwerfacties ontwikkelen en uitvoeren, zoals reeds 
gesteld in paragraaf 9. 
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b. sponsoring 
We willen in deze beleidsperiode een plan van aanpak maken voor sponsoring en daarna de 
uitvoering hiervan ter hand nemen. Een nieuwe poging om hiervoor een werkgroep samen te stellen 
zal ondernomen worden. Daarbij wordt ook de sponsoring voor het jaarboek betrokken. 
 
Begrotingsbeleid 
Jaarlijks stelt de penningmeester een begroting op, welke door het bestuur in het najaar ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
De inkomsten: contributie, bijdrage activiteiten, verkoop studies e.d.,subsidie en verwachte rentebaten 
worden begroot. De kosten van de te organiseren activiteiten worden begroot. Uitgangspunt bij het 
opstellen van de begroting is dat deze sluitend moet zijn. 
 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt reserveert van 2008 t/m 2012 jaarlijks een bedrag voor verhuizing 
en inrichting van een nieuwe behuizing. Na afloop van deze periode wordt bezien of een verdere 
opbouw van een reservering noodzakelijk is. 
 
Een bijzonderheid bij heemkundekring Loon op ‘t Sandt inzake de contributie is, dat deze gekoppeld is 
aan de gratis verstrekking van het jaarboek aan de leden. Het contributiebedrag loskoppelen van de 
verspreiding van het jaarboek zal een teruggang van het aantal leden tot gevolg hebben. 
Wel moet in de begrotingsbespreking duidelijk zijn, welk gedeelte van het contributiebedrag nood-
zakelijk is voor de aanmaakkosten van het jaarboek en welk gedeelte er over blijft voor de andere 
activiteiten. 
 
BESLUIT  
 
Heemkundekring Loon op ’t Sandt heeft gezien zijn doelstelling belangrijke taken te vervullen en er 
liggen een aantal uitdagingen te wachten. De jongste ontwikkelingen binnen de landelijke aandachts-
velden cultuurhistorie en volkscultuur bieden een duidelijk perspectief naar de toekomst, waaraan de 
kring op zijn eigen wijze een locale invulling zal moeten geven. 
 
 
 
Loon op Zand, december 2010  Het Bestuur van heemkundekring Loon op ‘t Sandt 
 


