Heemkundekring Onsenoort is een algemeen nut beogende instelling (ANBI),die
bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI.
Dit houdt in dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de
heemkundekring met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00).
(Culturele ANBI volgens definitie Belastingdienst).
ANBI-GEGEVENS Heemkundekring Onsenoort
• Fiscaal nummer/RSIN:
816476573
• Kamer van Koophandel nr.:
40215086
• Rabobank
NL19RABO0136504418
• BIC:
RABONL2U
• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Bezoekadres:
Heemkundekring Onsenoort, Abdijlaan 6b, 5253 VP Nieuwkuijk
Bestuurssamenstelling :
➢ Jean-Pierre Beerens
➢ Adrie van Bladel
➢ Nico Dircksens
➢ Frans van Noppen
➢ Bas Rietdijk
➢ Frank Velthuizen
➢ Adrie Verboord
➢ Gien van Wijk

secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
penningmeester
voorzitter
vicevoorzitter

Het beleidsplan: HKKO_Beleidsplan_2020
Het beloningsbeleid
Heemkundekring ONSENOORT is een vereniging gebaseerd op vrijwilligerswerk en
heeft geen personeel in dienst: het is een non-profit organisatie. De bestuursleden
verrichten hun werk onbezoldigd maar zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen, in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De doelstellingen:
• het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de
kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het verleden, het heden en de
toekomst.
• het bevorderen van het behoud van heemkundig waardevolle overblijfselen uit
vroeger tijden en van voor de toekomst belangrijke zaken uit het heden, alles in
de ruimste zin van het woord.
In de statuten, vastgelegd per notariële akte van 13 april 1995, staat aangegeven hoe dit
doel bereikt zou kunnen worden. De statuten zijn, conform het besluit op de
ledenvergadering van 10 februari 2009, op 15 maart 2010 gewijzigd.
De vereniging heeft als werkgebied het voormalige dekenaat Heusden, hetgeen
overeenkomt met de huidige gemeente Heusden en de dorpskernen Engelen en
Bokhoven.
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Statuten per 15-03-2010.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
•

Jaarrekening 2019.
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