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Heemkundekring Tholen 
Beleidsplan 2023-2027 
Vastgesteld oktober 2022 
 

Doelstellingen 
 
Statuten 
De doelstellingen van de vereniging zijn vastgelegd in artikel 2 van de statuten: 
 
De vereniging heeft ten doel (lid1): 

a. het bestuderen en onderzoeken van de gemeente Tholen op elk gebied wat onder 
het begrip "heemkunde" valt; 

b. het in brede kring wekken van belangstelling voor plaats en bevolking; 
c. het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies; 
d. het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied. 

en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer (lid 2): 

a. alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in het betrokken 
gebied te verenigen; 

b. het al dan niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die 
betrekking hebben op het genoemde gebied; 

c. het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en 
tentoonstellingen; 

d. samenwerking te zoeken en aan te gaan met: 
- heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland; 
- verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gehele doel van 

nut kunnen zijn; 
e. het uitgeven of doen uitgeven van publicaties. 

 
Prioriteiten en accenten 
Op basis van deze doelstellingen stellen we voor de periode 2023-2027 de volgende 
prioriteiten en accenten vast:  

• We faciliteren zowel de actieve als passieve beoefening van de heemkunde; 
• De uitkomsten van studie en onderzoek worden zoveel mogelijk gepubliceerd; 
• Door educatie willen we onze kennis over heemkunde delen en de interesse erin 

vergroten;  
• Door actieve promotie van onze activiteiten willen we de belangstelling voor de 

heemkunde vergroten; 
• We ijveren voor behoud van waardevol erfgoed; 
• We streven naar samenwerking met andere organisaties binnen ons werkgebied. 
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Actieve beoefening (werkgroepen) 
 
We willen gedurende de komende periode meer nadruk leggen op actieve bestudering en 
onderzoek van de heemkunde. Daartoe willen we een aantal werkgroepen opzetten en 
faciliteren. Het streven is om de uitkomsten van studie en onderzoek in de werkgroepen 
zoveel mogelijk te publiceren. Daarnaast blijven we uiteraard voorzien in de meer passieve 
behoeften. 
 
We zien mogelijkheden voor de volgende werkgroepen: 

1. Foto's (reeds gestart) 
2. Monumenten (gedeeltelijk gestart) 
3. Archeologie (gedeeltelijk gestart) 
4. Landschap en boerderijen 
5. Genealogie 
6. Dialect 
7. Paleografie 

 
Daarnaast ontvangen we signalen dat er interesse bestaat om de heemkunde van een 
specifieke woonkern te bestuderen, waarbij een combinatie van bovenstaande functionele 
gebieden kan worden bestreken. 

Publicaties 
 
Vanaf de oprichting heeft de nadruk gelegen op de publicatie van het jaarboek. Inmiddels 
worden ook op de website (heemkundetholen.nl) regelmatig artikelen gepubliceerd. Via 
onze Facebook-pagina proberen we deze publicaties onder de aandacht van een breder 
publiek te brengen. 
 
Ons streven is om vaker artikelen te publiceren: in jaarboeken, thema- en jubileumboeken, 
op de website of anderszins. We willen hierbij aandacht besteden aan alle deelgebieden van 
heemkunde en erfgoed. Naast de uitgebreide artikelen die voortvloeien uit een gedegen 
studie willen we ook kortere artikelen publiceren. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over 
actuele zaken, het Thoolse dialect of gewoon een aantal interessante oude foto's.  
 

Educatie 
 
Scholen 
In het verleden was de Klassendag, door de Heemkundekring georganiseerd in het kader 
van de Open Monumentendag, een manier om de jeugd in aanraking te brengen met 
heemkunde. Helaas is de Klassendag wegens gebrek aan belangstelling en/of 
organisatorische obstakels de laatste jaren niet meer gehouden. We zullen in samenwerking 
met Museum de Meestoof onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op dit gebied 
gezamenlijk een initiatief te ontplooien. 
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Cursussen 
In de periode 2008-2009 heeft Heemkundekring Tholen met succes een cursus 
streekgeschiedenis georganiseerd. Gezien de groei van het inwoneraantal, mede door de 
instroom van buitenaf, bestaat de indruk dat hiervoor weer interesse is. We zullen de 
mogelijkheden onderzoeken en bij gebleken haalbaarheid opnieuw een cursus 
streekgeschiedenis organiseren. 

Promotie 
 
We streven ernaar om de vereniging een grotere bekendheid en zichtbaarheid te geven, en 
tevens om het ledenbestand uit te breiden 
 
We  willen dat bereiken met een mix van activiteiten: 

• actieve werkgroepen (zie hiervoor) 
• regelmatige publicaties (zie hiervoor) 
• cursussen (zie hiervoor) 
• openstellen vergaderruimte met toegang tot ons archief en onze fotocollectie 
• lezingen 
• excursies 
• inloopdagen op locatie 
• deelname aan braderieën en soortgelijke activiteiten in alle woonkernen 
• aandacht in de media 
• ledenwerving 
• wisselen van locatie bij terugkerende verenigingsactiviteiten 

 

Behoud erfgoed 
We willen ons sterk maken voor het behoud van erfgoed in de meest brede zin, zoals het 
unieke Thoolse landschap, stads - en dorpsgezichten, waardevolle gebouwen en andere 
bouwwerken, gebruiksvoorwerpen en oude foto's. Maar het omvat ook immaterieel 
erfgoed zoals het Thoolse dialect en oude gebruiken. 
 
Ons streven is om bij al onze activiteiten steeds ook aandacht te besteden aan het 
beschermen en zo mogelijk behoud van dit erfgoed. Bij voorkeur gebeurt dit in de 
werkgroepen waarbij tevens een beleid ten aanzien van het beschermen en behoud van het 
betreffende erfgoed wordt geformuleerd. 
 

Samenwerking 
Ons streven is om de samenwerking met andere erfgoedorganisaties nadrukkelijk te zoeken. 
We hebben samen met Museum de Meestoof en Heemkundekring Philippuslandt al een 
convenant met Gemeentearchief Tholen.  
 
Op het gebied van de fotocollecties, funerair erfgoed en de Open Monumentendag is er al 
sprake van vergaande samenwerking. In museum De Meestoof beschikken we over een 
eigen kamer, en in het atrium houden we regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten. 
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Financiën 
 
Contributie 
De contributie bedraagt sinds de oprichting €12 voor een enkel lidmaatschap en €18 voor 
een gezinslidmaatschap. 
 
Gezien de kostenontwikkelingen gedurende de afgelopen 20 jaar en de plannen voor 
nieuwe activiteiten verwachten we dat een verhoging van de contributie op termijn 
noodzakelijk is.  
 
We zullen de komende tijd onderzoeken in hoeverre door groei van het ledenbestand, 
eventuele sponsoring en mogelijke subsidies een verhoging van de contributie kan worden 
uitgesteld. 
 
Donateurs en sponsoring 
De statuten bepalen in artikel 5 dat de vereniging nadrukkelijk geen donateurs kent. De 
gedachte hierachter is dat particulieren die de vereniging financieel willen ondersteunen dit 
ook kunnen doen via het lidmaatschap en/of giften en schenkingen.  
 
In de toekomst willen we de mogelijkheid onderzoeken voor sponsoring door 
ondernemingen. Wellicht dat dit mede een oplossing kan bieden voor de gestegen kosten 
en de kosten van nieuwe activiteiten. 
 
Subsidies 
Op cultureel gebied bestaan in Nederland diverse mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning door middel van subsidies. In het verleden heeft Heemkundekring Tholen 
hiervan maar in beperkte mate gebruik gemaakt. 
 
Heemkundekring Tholen wil in de toekomst waar mogelijk gebruik maken van subsidies. 
Daarmee verwachten we bijvoorbeeld meer activiteiten en publicaties mogelijk te maken, 
de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen of de inzet van vrijwilligers te stimuleren.. 
 
 
 


