Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI
Bij de Belastingdienst is onze vereniging aangemerkt met een culturele ANBI-status.
ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Met deze aanmerking heeft onze
vereniging fiscale mogelijkheden met betrekking tot schenkingen en erfenissen. Sponsoren en
particulieren mogen hun schenking van de belasting aftrekken. Angrisa kent geen btwverrekening en er zijn mogelijkheden bij vergoedingen voor vrijwilligers.
De aanmerking houdt ook verplichtingen in. Lezingen en cursussen moeten aantoonbaar
openbaar zijn, excursies moeten ook voor niet-leden toegankelijk zijn of excursies moeten
gericht zijn op scholing van leden. Ook is het belangrijk dat de vereniging aantoonbaar
adviseert aan de gemeenten op historisch en/of archeologisch gebied of bij monumenten en
deelname heeft in gemeentelijke commissies.
Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving gewijzigd. Vanaf die datum moeten verschillende
gegevens van de vereniging openbaar gemaakt worden en op onze internetsite geplaatst
moeten worden.
Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

Naam
Angrisa Heemkundekring Engelen

RSN of fiscaal nummer
RSIN 8216.35.803

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lambertusstraat 17, 5221 BB Engelen
Telefoon: 073 – 631 1702
Emailadres: info@angrisa.nl
Internetsite: www.angrisa.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester:
Lid :
Lid:

Frans Lucas
Hans Kant
Henriëtte Muskens Sars
Caroline ter Ellen
Rob van Linden

Activiteiten van de organisatie
Angrisa is actief met de volgende activiteiten:
• Tweewekelijkse inloopochtenden op de dinsdagen
• Maandelijkse inloopavond op de eerste dinsdag van de maand.
• Jaarlijkse presentatie tijdens een Engelens evenement
• Deelname aan open monumentendag
• Jaarlijkse excursies
• Lezingen
• Onderwijsprogramma
• Bijeenkomsten met 50 plussers
• Wandelingen met gids
Regelmatig verschijnende publicaties
• 3x per jaar Nieuwsbrief
• Digitale Diezekrant
• Website www.angrisa.nl
Daarnaast heeft Angrisa voor de aankomende periode de volgende concrete werkdoelen:
• Ontwikkeling van (een huisstijl voor) een boekenserie
• Verbetering van de toegankelijkheid van het foto- en “film” archief
• Meer betrekken van de (oudere) bewoners bij
• De duiding van het verzamelde (beeld)materiaal
• Het verzamelen en vastleggen van verhalen over (de bewoners van) Engelen.
• Uitgifte van een boek over ‘kasteeltje’ Meerwijk, buitenplaats aan de Dieze.
Beoogde onderwerpen voor de boekenserie zijn:
• De geschiedenis van het pensionaat en haar betekenis voor het dorp
• Burgemeesters van Engelen tot de annexatie.
• De ondernemers in Engelen
• De viering van Carnaval in Engelen
Het foto- en filmmateriaal zal zodanig worden opgeslagen dat het middels een
labelingsysteem eenvoudiger is om materiaal te rubriceren en terug te vinden.
Voor de realisatie hiervan heeft Angrisa zich is medio 2018 aangesloten bij Erfgoed Brabant en
het contract getekend voor het gebruik van het collectieregistratiesysteem Brabant Cloud.
Hiermee kan Angrisa nu een begin maken met het digitaal ontsluiten van het archief. De
komende tijd zal nog tijd besteed worden om het systeem nader in te richten om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de onderwerpen en trefwoorden waarmee ons archief digitaal kan
worden doorzocht.
Ook de reeds geregistreerde interviews en verhalen van de (oud) inwoners zullen zodanig
worden bewerkt en opgeslagen dat zij makkelijker toegankelijk worden voor een breder
publiek. (Dit natuurlijk altijd in overleg met de betrokkenen.)
Tijdens inloopsessies zal het beeldmateriaal worden gepresenteerd en kunnen inwoners van
Engelen helpen het beeldmateriaal te duiden.

Boeken en andere eenmalige publicaties
(in samenwerking met andere partijen):

Engelen Grensdorp aan de Dieze
Een zo compleet mogelijke geschiedenis vastgelegd in een zeer leesbaar en rijk geïllustreerd
boek.

Kindercanon van Engelen.
Op de basisscholen in Engelen is extra aandacht geschonken aan de historie van Engelen. De
kinderen van kindcentrum de Matrix hebben een canon van Engelen samengesteld.

De Nacht wacht
Tijdens de tweede wereldoorlog verongelukte een vliegtuig in het klein polderke. Twee
bemanningsleden liggen begraven op het kerkhof van Engelen. Dit vliegtuig had een geheime
opdracht en had drie Nederlandse geheime agenten aan boord. Het volledige verhaal is te
lezen in "De nacht wacht".

Oorlogsslachtoffers
De bevrijding van het dorp Engelen tijdens de tweede wereldoorlog heeft meerdere
slachtoffers gemaakt. Dit boekje vertelt over deze slachtoffers.

Engelen in oorlogstijd 1940-1945
Dit boekje beschrijft de geschiedenis van Engelen van 1940-1945, o.b.v. van dagboeken en
andere publicaties.

Geschiedenis van het pensionaat van Engelen
Boekje over het meisjespensionaat Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Inventarisatie van de relikwieën
Dit is een beschrijving van gevonden relikwieën in Engelen.

Publicaties uit de Tweeterp
Verzameling van verschillende artikelen van de heer Albé van Heyst die hij heeft geschreven
voor de Tweeterp.

DVD Carnaval in Engelen
Deze dvd toont unieke filmbeelden van Carnaval in Engelen, jaren 60 en 70 van de vorige
eeuw. Zoals de ontvangst van de prins, groeplopen in de Engelenburcht, de optocht,
seniorencarnaval en niet te vergeten het zakkenkoor.

Film over de sluis
Deze DVD geeft informatie over de bouw en de geschiedenis van de sluis in het
Henriëttekanaal bij Engelen. De film kan bekeken worden via YouTube.

Beloningsbeleid
Onze vereniging kent geen beloningsbeleid voor de bestuursleden (statuten Art.8 punt10) en
ook aan leden worden geen beloningen betaald.

Missie/visie
Door actief bezig te zijn met onze gemeenschappelijke geschiedenis van Engelen willen we de
onderlinge verbondenheid van de huidige bewoners versterken.
Het werkgebied van de Heemkundekring beslaat het voormalig grondgebied van de gemeente
Engelen.

Doelstelling
De onderlinge verbondenheid van de huidige bewoners van Engelen willen wij versterken
door bekendheid te geven aan en te streven naar het behoud van het plaatselijk
cultuurhistorisch erfgoed. Door in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek
willen wij een bijdrage leveren aan de lokale identiteit van Engelen.

Strategie
Al sinds 1983 heeft (de voorloper van) heemkundekring Angrisa een breed scala aan
geschiedkundige informatie, foto's, prenten en kaarten, documenten en archeologische
vondsten verzameld.
Angrisa verzamelt actief informatie over de geschiedenis van Engelen en is een eerste
aanspreekpunt voor mensen die die informatie willen delen.
Angrisa beheert, archiveert en presenteert het verzamelde materiaal op een verantwoorde
wijze.
Angrisa maakt haar archieven meer toegankelijk voor belangstellenden in de geschiedenis van
Engelen.
Angrisa stimuleert en ondersteunt initiatieven om informatie over de geschiedenis van
Engelen te verzamelen, redigeren en presenteren.
Angrisa faciliteert vrijwilligers om de activiteiten van de heemkundekring uit te voeren.
Voor een uitgebreide versie van Beleidsplan 2017-2020 klik hier.

Financiële verantwoording
Exploitatieoverzicht 2017
2016
exploitatie
Ontvangsten
Lidmaatschapgelden
Nog te ontvangen lidmaatschap
Donaties
Vergoedingen/ acties
Reservering voor ontwikkeling
huisstijl in 2017
Subsidie Gemeente Den Bosch
BIG geld Kindercanon
Rente bankrekening
Verkoop Boek Engelen
Verkoop DVD Carnaval
Verkoop kindercanon
Totaal opbrengsten
Organisatiekosten
Huur Engelenburcht
Kosten vrijwilligers
Administratiekosten
Kosten activiteiten
Kosten nieuwsbrief
Kosten website
bedankjes / presentjes
reclame / pr
contributies / abonnementen
klein materiaal
bankkosten
Overig
Afschrijving materialen

Bijzondere kosten
Aanpassing website voor betere
toegankelijkheid
Opslag bij Brabant Cloud
Mutaties voorraad kindercanons
Af te dragen aan werkgroep
Engelenboek

Resultaat
Versie 09-2018

2017
exploitatie

866,00
353,00
204,50
606,00

955,00
280,00
132,50
-

-606,00
800,00
20,20
2.243,70
60,00
60,00
254,50
2.618,20

970,00
1,23
2.338,73
59,95
20,00
15,00
2.433,68

-305,00
-137,14
-81,50
-730,00
-730,00
-96,60
-30,50
0,00
-33,65
-111,80

-200,00
-59,80
-138,61
-244,70
-384,00
-802,11
-95,77
0,00
-18,11
-209,96
-122,49

-74,28
-2.330,47

-2.275,55

2017
begroting
750,00

2018
begroting
1.300,00
50,00

50,00

750,00

900,00

1.550,00

2.250,00

1.550,00

2.250,00

0,00
-300,00
-100,00
-500,00
-250,00

-500,00
-100,00
-1.000,00
-250,00

-250,00
-200,00
-40,00
-100,00
-35,00

-250,00
-200,00

-1.775,00

-2.700,00

-100,00
-100,00
-200,00

-500,00
-500,00
-109,12
-30,00
-139,12

-29,98
-29,98

0,00

-1.000,00

-2.469,59

-2.305,53

-1.775,00

-3.700,00

148,61

128,16

-225,00

-1.450,00

