HISTORISCHE KRING EEMNES
ANBI-gegevens 2019

Het heden heeft zijn
wortels in het verleden
en vormt de basis
voor de toekomst

Naam van de vereniging:

Historische Kring Eemnes

Vestigingsadres:

Raadhuislaan 2A, 3755 HC Eemnes
Adres van de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes

Contactadres = Secretariaat: Wakkerendijk 1, 3755 DA Eemnes,
tel. 035-531 0038
e-mail: info@historischekringeemnes.nl
RSIN-nummer:

815715845

KvK-nummer: 40506823

Bestuur (per Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019):
Voorzitter:
mw. N.E. Lemckert, tel. 035-5311913
Vicevoorzitter:
H.A. van Hees
Secretaris:
J.A. de Bruijn (zie contactadres)
Penningmeester:
mw. E.C.M. Seure-van ’t Klooster
Bestuursleden:
J.J. Groeneveld
D.E.C. Scherpenzeel
W. van IJken

Doel en visie
Doelstelling:
De statutaire doelstelling van de vereniging Historische Kring Eemnes (afgekort HKE), opgericht 26
februari 1979, is:
• Bevordering van de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis in algemene zin en de
geschiedenis van Eemnes en aansluitend gebied in het bijzonder.
De statuten vermelden als middelen om het doel na te streven:
• Het vormen van werkgroepen van de leden;
• Het (doen) houden van lezingen, het organiseren van excursies en cursussen voor haar leden en
belangstellenden;
• Het organiseren van tentoonstellingen;
• Het verzamelen en bewerken van gegevens;
• Het beheren van verzamelingen;
• Het aanleggen, aanvullen en onderhouden van verzamelingen;
• Het bevorderen van het behoud van waardevolle historische objecten, zowel roerend als
onroerend;
• Andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Visie:
De visie van het bestuur om de doelstelling te bereiken is als volgt te omschrijven:
• De HKE een voor iedereen toegankelijke vereniging te laten zijn, ongeacht achtergrond en
levensovertuiging in welke zin dan ook;
• De belangstelling voor de geschiedenis van Eemnes wekken bij alle leeftijdsgroepen;
• Door middel van zoveel mogelijk geïnteresseerde leden en anderen, die de vereniging een warm
hart toedragen, bij haar activiteiten te betrekken, hen te koesteren en stimulerend te werken;
• Door middel van de Oudheidkamer een plaats van ontmoeting te zijn;
• Regelmatig onder de aandacht van het publiek te zijn met nieuwe thema's en activiteiten.
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Beleidsplan
Oudheidkamer:
De Historische Kring Eemnes beheert de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A, 3755 HC Eemnes), die in
1998 van de Gemeente voor ƒ1,00 is gekocht met opstalrecht om niet voor 30 jaar. Hij mag niet
verkocht worden. Hier vinden een groot deel van de activiteiten plaats. Het gebouw voorziet in een
aantal behoeften, die bij een historische vereniging belangrijk zijn:
• Het kunnen presenteren van vaste en wisselende tentoonstellingen en het fungeren als
ontmoetingspunt rond deze tentoonstellingen;
• Het bewaren van verschillende collecties;
• Het fungeren als vergaderruimte voor het bestuur en werkgroepen.
De Oudheidkamer is iedere zaterdag van 14.00-16.00 voor iedereen geopend en zo nodig ten
behoeve van HKE-activiteiten op andere tijden. De toegang is gratis.
Collecties:
In de Oudheidkamer beheert de HKE de volgende collecties: Bibliotheek, Beeld en Geluid,
Documentatie, Foto’s, Genealogie en Voorwerpen en Streekdracht.
Werkgroepen:
Vaste werkgroepen zijn geïnstalleerd gerelateerd voor het beheer van de bovenstaande collecties. De
werkgroepen Bebouwingsgeschiedenis, Genealogie en Interviews in het bijzonder doen historisch
onderzoek. De resultaten van onderzoek worden verwerkt in publicaties, zoals in het Kwartaalblad, in
speciale boeken (als apart project in eigen beheer of door andere organisaties uitgegeven), in
tentoonstellingen en bij presentaties op ledenbijeenkomsten of andere incidentele bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er verschillende vaste werkgroepen om de presentatie van het werk van de vereniging
in de ruimste zin te realiseren of te ondersteunen, zoals: Distributie Kwartaalblad, Eemnesser
Klokkenluiders Gilde (voor het luiden van de klokken van de twee middeleeuwse kerktorens),
Gastheren/vrouwen, Rondleidingen Gemaal (historische gemaal van het waterschap), Koningsdag en
Open Monumentendag, Redactie Kwartaalblad, Tentoonstellingen en Verkoop.
Op incidentele basis wordt vanuit bestuur, werkgroepen of door individuele leden namens HKE
samengewerkt met andere organisaties, zoals Kunst Centraal ten behoeve van lespakketten voor het
onderwijs, Kunst- en Cultuurcommissie Eemnes in het kader van Cultuurparticipatie, Landschap
Erfgoed Utrecht en Stichting Tussen Vecht en Eem ten behoeve van regionale geschiedschrijving of
andere gemeenschappelijke projecten, De Bibliotheek en een welzijnsorganisatie voor de vertoning
van oude films op koffieochtenden voor ouderen.
Gevraagd en ongevraagd adviseert de HKE het gemeentebestuur van Eemnes ten aanzien van
historische aspecten in relatie tot bebouwing en leefomgeving. Daarnaast helpt de HKE waar mogelijk
iedereen met vragen ten aanzien van de geschiedenis van Eemnes, haar inwoners, het landschap en
de bebouwing.
Automatisering en nieuwe media:
De HKE streeft ernaar om de collecties toegankelijk te maken en te tonen via digitale hulpmiddelen,
hetzij op en via PC’s in de Oudheidkamer, hetzij via de website van de HKE. Een Werkgroep ICT
begeleidt het project.
Financieel beleid:
Volgens Artikel 14 van de Statuten beschikt de vereniging over de volgende geldmiddelen:
a. contributies van de leden en bijdragen van begunstigers;
b. subsidies en andere eventuele inkomsten;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten en andere toevallige baten.
Onder de geldmiddelen, volgens ‘b. subsidies en andere eventuele inkomsten’, worden tevens
verstaan: inkomsten van adverteerders in het kwartaalblad, bijdragen van sponsors en Vrienden van
de Oudheidkamer en inkomsten uit verkoop van artikelen in de Oudheidkamer (boeken,
kwartaalbladen, ansichtkaarten en dergelijk met een relatie tot Eemnes).
Het algemene financiële beleid wordt langs de volgende hoofdlijnen gevoerd:
• In het kader van de brede toegang streeft HKE ernaar de contributie van leden laag te houden.
• Waar mogelijk en nodig worden andere geldmiddelen geworven om activiteiten te bekostigen.
• De financiën worden risicomijdend beheerd met een aanvaardbare reserve om onvoorziene
kosten, vooral in verband met de Oudheidkamer, te kunnen bekostigen.
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Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar kunnen werkelijk gemaakte kosten voor activiteiten
ten behoeve van de vereniging binnen aanvaardbare grenzen, i.c. de begroting, declareren.
Voor de opmaak van publicaties ontvangt een vrijwilliger een kleine financiële vergoeding ter dekking
van kosten voor materiaal en gebruik van hun eigen apparatuur.
Elk jaar wordt aan alle vrijwilligers een Medewerkersavond aangeboden in de Oudheidkamer met een
bescheiden consumptie en een gezellig samenzijn, terwijl voor de kerstdagen ca. tien vrijwilligers een
kleine attentie ontvangen als dank voor een bijzondere of langdurige inspanning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Elk jaar verschijnt omstreeks 1 april, na de gehouden Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag
van het laatst afgesloten kalenderjaar op de website van HKE: www.historischekringeemnes.nl. Zie
pagina ‘Informatie over de Historische Kring Eemnes’.
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