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Inleiding 

De heemkundekring Engelbrecht van Nassau bestaat sedert  3 september 1953 als werkverband van de 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ en werd op 17 december 
1978 zelfstandig. De vereniging heeft naast de statuten ( 16-07-2013) ook een huishoudelijk reglement (18-
11-1981, gewijzigd .. 04-2007). 
Voor zover bekend is er in de afgelopen jaren nooit een beleidsplan voor de korte of lange termijn 
opgesteld. Wel een poging daartoe. Daar wil het bestuur nu verandering in brengen. We willen duidelijk 
voor ogen hebben welke kant we op willen en hoe we dat op korte en langere termijn gaan realiseren. 
Het beleidsplan geldt voor een periode van vier jaar. Uit het beleidsplan volgt jaarlijks een actieplan. 
Regelmatige evaluatie is noodzakelijk. 
Dit conceptbeleidsplan zal, na het bestuur gepasseerd te hebben, ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de leden op de jaarvergadering in het voorjaar van 2017. 

Visie 

In artikel 2 van de statuten staat vermeld onder ‘Doel en Middelen’ wat de vereniging zich ten doel stelt:  
a. Breda en omgeving op elk gebied, dat onder het begrip heemkunde valt, te bestuderen en te 

onderzoeken; 
b. In brede kring belangstelling te wekken voor eigen stad en streek; 
c. Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van de stad Breda en haar 

omgeving. 
Het bestuur van onze vereniging staat hier nog steeds voor 100% achter. 

Missie 

De vereniging probeert haar doel te bereiken door ( artikel 3 van de statuten): 
a. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies; 
b. Samen te werken met instanties en personen, die kunnen helpen het gestelde doel te bereiken; 
c. Het uitgeven of doen uitgeven van geschriften. 

De erfgoedvereniging richt zich direct op de leden en daarnaast op niet-leden, zoals: 
a. Bezoekers van de lezingen en andere openbare activiteiten 
b. Scholen die aan educatieve projecten meedoen 
c. Lezers van het kwartaalblad Engelbrecht van Nassau 
d. Bezoekers en gebruikers van de internetsite  
d. Vrienden van facebook 

Bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit de volgende zeven leden: 

De heer Jac. Snijders  Voorzitter 
De heer Ton Hinten Vice-voorzitter/organisator activiteiten 
De heer Rien Voermans Secretaris 
De heer Johan de Koning Penningmeester 
De heer Willem Eeckelaar Lid 
De heer Kees de Jong Lid/contact met redactie 
De heer Hans Kok Lid 
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Tijdens de jaarvergadering van 29 april 2017 is de heer Jac. Snijders benoemd tot voorzitter. Daarnaast is de 
heer Hans Kok tot bestuurslid benoemd door de leden. Per 26 september 2018 is de heer Michel Panis tot 
bestuurslid benoemd door de leden. Hij wordt voorgedragen als nieuwe secretaris tijdens de 
jaarvergadering van 13 april 2019. 

Activiteiten 

De activiteiten van de vereniging zijn gericht op het realiseren van de doelstelling en het ten uitvoer leggen 
van de missie. In het jaarverslag van de vereniging wordt op de algemene vergadering  ingegaan op de 
activiteiten van het afgelopen jaar. 
De werkzaamheden van de vereniging bestaan uit: werkgroepen, lezingen, excursie en publiciteit. Het 
bestuur onderhoudt externe contacten. Daarnaast komt het bestuur zo’n negen keer bij elkaar en houdt 
een jaarvergadering in de vierde maand van het jaar. 

1. Werkgroepen 
De activiteiten worden in praktijk gebracht door werkgroepen. Op dit moment hebben we een actieve 
werkgroep ’monumenten en archeologie’. Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar en bespreekt de 
monumenten, waarmee de gemeente zich bezighoudt. Ze brengt verslag van haar bijeenkomsten uit 
aan het bestuur. Zij schrijft ook brieven aan de gemeente Breda, waarin opmerkingen staan en advies 
gegeven wordt over monumenten en archeologie. 
Sinds 26 november 2015 is er een nieuwe werkgroep gestart. Deze werkgroep “social media” gaat de 
erfgoedvereniging op facebook zetten. Zie verder punt 3. Publiciteit onder d. Facebook. 
In de komende jaren is het doel om meer werkgroepen in het leven te roepen om zodoende meer 
actieve leden en enthousiaste vrijwilligers voor de vereniging te laten werken. Dit alles met het doel het 
bestaan van de erfgoedvereniging meer bekendheid, meer gezicht te geven. 

2. Lezingen 
Bestuurslid en vicevoorzitter de heer Ton Hinten zet zich in om zo’n tien keer per jaar voor leden en 
niet-leden een lezing/presentatie te laten houden. Deze staan steeds in het teken van de doelstellingen 
en hebben altijd met heemkunde/erfgoed te maken. Om deze zoektocht naar lezingen te verlichten wil 
het bestuur vrijwilligers zoeken, die hem gaan ondersteunen. 

3. Publiciteit 
a. Het verenigingsblad  ‘Engelbrecht van Nassau’ 

De redactie bestaat uit de volgende leden: 
- De heer Hajé Wessels   eindredacteur/auteur 
- De heer Gerard Otten  redacteur/auteur 
- Mevrouw Helma Raaijmakers redacteur/auteur 
- De heer Kees de Jong  redacteur/auteur/contactpersoon bestuur 
- De heer Ben Jansen  redacteur/auteur 
- De heer Jacques Heeren  redacteur/auteur 
- Vier maal per jaar zorgt de redactie dat er een kwartaalblad ‘Engelbrecht van Nassau’ uitkomt. 

Voor deze uitgave komt de redactie zo’n acht keer bijeen om de inhoud van het blad te 
bepalen. Redactieleden schrijven zelf artikelen, daarnaast ontvangt de redactie ook artikelen 
van andere schrijvers. Mevrouw Bep Hinten verzorgt de verspreiding en verzending van het 
kwartaalblad. Zij wordt hierbij ondersteund door veel vrijwillige bezorgers. Ons blad wordt per 
post aan leden buiten Breda verzonden. 

- Per oktober 2018, vanaf uitgave 2018-3, wordt het kwartaalblad te koop aangeboden bij 
diverse boekhandels en meer: Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Boekhandel ’t Ezelsoor, 
De Vrije Boekhandel, Boekhandel Vives, Boekhandel Libris Buitelaar, de Grote Kerk en het 
Koningin Wilhelmina Paviljoen. 
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b. Lezingen/presentaties 
Vooraf aan de lezingen/presentaties wordt hieraan bekendheid gegeven door een artikel in de 
regionale  weekbladen en dagblad BN/DeStem. Ook staat een aankondiging op de website van de 
vereniging (www.engelbrechtvannassau.nl) en facebookpagina. Door deze publicaties worden ook 
niet-leden geïnformeerd over de lezing/presentatie die aanstaande is. Via schriftelijke convocaties 
en/of e-mail  worden leden uitgenodigd deze activiteiten bij te wonen. In dat verband vraagt het 
bestuur aan de leden hun e-mailadres door te geven aan het secretariaat als zij dat nog niet 
gedaan hebben. 
 

c. Website 
Het bestuurslid Ton Hinten beheert de website van de vereniging. Deze kun je bekijken via 
www.engelbrechtvannassau.nl. Hierop is veel informatie te vinden over de erfgoedvereniging en 
wat de vereniging bezig houdt en doet. Dit geeft veel werk. Het bestuur denkt na om de heer 
Hinten te gaan ondersteunen door enkele leden, die hier ook verstand van hebben en het leuk 
vinden om mee te beheren. 
Daarnaast ziet het bestuur in dat de maatschappij zo snel verandert, dat de ‘social media’ steeds  
belangrijker worden en vaker worden gebruikt. Met een moderne en professionele website wil 
deze website een contactforum zijn tussen andere erfgoedverenigingen 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. 
 

d. Facebook 
Daar wil het bestuur ook op inspelen door te starten met facebook. Op 30 november 2015 is een 
proefperiode ingegaan met een Facebook-pagina. Deze wordt beheerd door mevrouw Ingrid 
Dikhoff. Samen met bestuurslid Kees de Jong is dit de werkgroep ‘social media’. Wil men de 
Facebook-pagina bekijken, ga dan naar https://www.facebook.com/Heemkunde-Kring-
Engelbrecht-van-Nassau-840231986005249/. Dit kan ook via de website; klik op het Facebook-
teken. In 2016 heeft mw. Ingrid Dikhoff het beheer van de Facebook-pagina overgedragen aan 
dhr. Kees de Jong. Deze wijziging  komt in het jaarplan 2017-2018, waarin de werkgroep hopelijk 
uitgebreid zal worden. Tijdens de jaarvergadering 2017 is hierover een toelichting gegeven. 

4. Excursie 
Eén keer per jaar wordt een excursie georganiseerd voor de leden. Er wordt gezocht naar een stad of 
streek waar heemkundig iets te beleven valt of waarover veel geschiedkundig te vertellen is. Dit hoeft 
niet in Nederland te zijn. België met een verleden van De Nederlanden wordt ook wel bezocht. Deze 
activiteit wordt steeds als een succes ervaren en is altijd maximaal bezet. 

5. Kerstmanifestatie 
Ieder jaar staat de heemkundekring op de Kerstmanifestatie, die in de Grote Kerk gehouden wordt. Dit 
als doel om bekendheid te geven aan onze vereniging en wellicht leden te werven. In de kraam, die we 
bezetten, worden ook zaken verkocht: pentekeningen, oude kwartaal bladen Engelbrecht van Nassau, 
boeken e.d. Via de weekbladen geeft het bestuur hier weer bekendheid aan. In 2018 heeft Stichting De 
Grote Kerk besloten om de Kerstmanifestatie te beëindigen. 

6. Externe contacten 
Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau meent dat voor het bereiken van haar doelstellingen een 
goede samenwerking en een goed contact met andere instellingen en overheden gewenst is. 
Hierbij is er samenwerking of contact met: 

- Gemeente Breda 
- Provincie Noord-Brabant 
- Stadsarchief Breda 
- Erfgoed Brabant ‘s-Hertogenbosch 
- Deelname in het zogenaamde ‘bezoekersplatform’ gemeente Breda, waarin andere 

erfgoedorganisaties van de gemeente Breda deelnemers zijn 

http://www.engelbrechtvannassau.nl/
https://www.facebook.com/Heemkunde-Kring-Engelbrecht-van-Nassau-840231986005249/
https://www.facebook.com/Heemkunde-Kring-Engelbrecht-van-Nassau-840231986005249/
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- Stichting Brabants Heem 
- Andere erfgoedverenigingen en historische verenigingen 
- Bredase Musea 
- Monumentenorganisaties bijv. Stadsherstel 
- Weekbladen: Het Stadsblad, De Bredase Bode 
- Dagblad BN/DeStem 

In dit beleidsplan stelt het bestuur voor de activiteiten uit te breiden en nieuwe initiatieven te nemen. 
Dit komt tot uiting in de actieplannen die per jaar worden samengesteld. 

Financiën 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, onder andere schenkingen en 
andere baten. 
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering wordt  aan de hand van de begroting de contributie voor 
betreffend jaar vastgesteld. De ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Het bestuur is bevoegd in 
bijzondere gevallen ontheffing van de contributieverplichting te verlenen. 
Het bestuur is verplicht, in de persoon van de penningmeester, een deugdelijke administratie te voeren. Na 
afloop van elk boekjaar stelt de penningmeester de rekening en verantwoording op, welke binnen vier 
maanden na afloop van het boekjaar in de algemene vergadering aan de leden wordt voorgelegd. De door 
de vergadering benoemde kascontrolecommissie onderzoekt vooraf de rekening en verantwoording en 
brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

Conclusie 

Het bestuur ziet de heemkundekring Engelbrecht van Nassau als een redelijk tot goed functionerende 
vereniging, die voor een groot deel drijft op een grote mate van ervaring. Zonder die ervaring en inzet van 
een grote groep vrijwilligers zou de vereniging het ook niet zo lang ( 63 jaar in 2016) hebben kunnen 
volhouden. 
Het bestuur van de heemkundekring heeft gezien de doelstellingen belangrijke taken te vervullen en er 
liggen een aantal uitdagingen te wachten. Hieronder enige voorbeelden, maar de komende 
werkzaamheden en acties worden in jaarplannen nader uiteen gezet. 
 

 De public relations zullen meer aandacht moeten krijgen, waardoor de bekendheid groter wordt en 
waarmee meer gericht gaat worden op jongeren. 
 

 Een ander punt van belang is een accommodatie zoeken samen met gemeente en andere verenigingen 
voor het houden van vergaderingen, lezingen, opslag van materiaal: archief, periodieken, boeken e.d. 
 

 Samenwerking met verwante verenigingen. 
 

 Het instellen van nieuwe werkgroepen en aantrekken van vrijwilligers om die werkgroepen te bezetten. 
 

 Meer aandacht voor social media. 
 
Het bestuur ziet dat er voor de komende tijd werk genoeg is en dat het hoopt dat veel leden hieraan zullen 
meewerken. Zie voor de uitwerking van de doelen de jaarplannen van 2016 tot en met 2020. 
 
Aangepast 9 januari 2019 


