
 
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 btw-
verrekening 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 gemeente 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 :   Rob Gruben 

Secretaris :  Hans Kant 

Penningmeester:  Henriëtte Muskens Sars 

Lid : PR   Jan Selier 

Lid:  Webmaster Rob van Linden 

Lid : Redactie   Wilton Desmense  

  



 

 Activiteiten van de organisatie 
 
Angrisa is actief met de volgende activiteiten: 

• Wekelijkse inloopochtenden op de dinsdagen 

• Presentatie bij gemeenschapsactiviteiten 

• Deelname aan open monumentendag 

• Jaarlijkse excursies 

• Lezingen 

• Onderwijsprogramma 

• Bijeenkomsten met 50 plussers 

• Wandelingen met gids 
 
Regelmatig verschijnende publicaties 

• 3x per jaar het magazine HeemWee 

• actuele en historische informatie op de website 

• een Angrisapagina in de Tweeterp 

• Website www.angrisa.nl 

• Digitale toegang tot het archief voor onze leden 
 
Daarnaast heeft Angrisa voor de aankomende periode de volgende concrete werkdoelen: 

• Steeds verdere ontwikkeling  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. 

• Uitgeven van een nieuwe boekenreeks, waarvan het eerste deel in 2020 is verschenen met 
de titel Engelen tussen Bevrijding en Vrijheid. 

• Stamboomonderzoek naar de familieverbanden van (oud-)inwoners van Engelen 
 
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 

• Heruitgave Oorlogsslachtoffers 
 
Digitalisering 

Het archief, bestaande uit foto’s, audio, video, documenten, boeken en voorwerpen zal zoveel 

mogelijk worden gedigitaliseerd en de digitale gegevens worden opgeslagen in een 

doorzoekbaar collectieregistratiesysteem voor ontsluiting via de website. Leden krijgen 

daarvoor middels een loginaccount exclusieve toegang tot het deel van het digitale archief dat 

niet voor anonieme website bezoekers beschikbaar is. 

Het lokale informatieblad van Engelen (Tweeterp) is volledig gedigitaliseerd en via een 

samenwerkingsverband ontsloten via de website van de redactie van het blad. 

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 

http://www.angrisa.nl/


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. 
 
Stamboomonderzoek 

Een werkgroep gaat zich bezighouden met genealogisch onderzoek gericht op 

familieverbanden onder (oud-)bewoners van Engelen. De daaruit resulterende gegevens 

zullen voor de leden beschikbaar komen via de website. 

 
 

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". 
 

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 worden bekeken via YouTube en de eigen website.  
 

Meerwijk Buitenleven aan de Dieskant 
In dit boek volgen we de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn bewoners. 

 

Engelen en Bokhoven bevrijd 
Het boek bevat een historisch overzicht van de Tweede Wereldoorlog met bijzondere 
portretten van slachtoffers en oorlogsherinneringen van Engelenaren en Bokhovenaren. 
 

Engelen tussen bevrijding en vrijheid 
Dit boek gaat over wat er in Engelen in de maanden tussen bevrijding en vrijheid gebeurde. 
 

Promotiefilm Angrisa Heemkundekring Engelen 
Een filmpje van 7 minuten met een overzicht van activiteiten en doelstellingen van de 
vereniging. Te bekijken via de eigen website en 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 grondgebied van de voormalige 
gemeente Engelen benevens Fort Crèvecoeur en de zogenaamde Dieskant (tegenwoordig 
Gemaalweg). 
 

Doelstelling 

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

Hoofdlijnen beleidsplan  

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 wil haar doelstellingen bereiken door bekendheid te geven aan en te streven naar het 



behoud van het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed. Door belangstelling te wekken voor de 
eigen streek. 
Angrisa verzamelt 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 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. 
 
Deze activiteiten voor 2022 zijn een vervolg op het Beleidsplan 2017-2020 voor een 
uitgebreide versie klik hier. Wij streven er naar om tijdens de volgende Algemene 
ledenvergadering het beleidsplan voor de komende jaren aan de leden te presenteren. 
 
De middelen om onze doelstellingen door middel van de activiteiten zoals hierboven 
beschreven,  waar te maken bestaan uit : 
Vaste inkomsten bestaande uit de lidmaatschapsgelden, daarnaast subsidie(s) van de 
gemeente en donaties. Verder wordt steeds gestreefd naar het verwerven van gelden voor 
projecten en publicaties. De penningmeester beheert in samenwerking met het bestuur het 
vermogen. 
 

 
 

  

http://www.angrisa.nl/pdf/beleidsplan_angrisa_2017-2020_versie_25-04-2017.pdf


Financiële verantwoording 

 
 
 
 

Opbrengsten:
begroot 

2021

werkelijk 

2021

begroting 

2022

Lidmaatschapgelden 1.500          1.633          1.750          

Donaties en vergoedingen 50               2.769          50               

Gemeentesubsidie / overige bijdragen 1.750          1.910          1.800          

Verkopen boeken (niet Meerwijk en Bevrijding) 911             

Totaal opbrengsten            3.300            7.222            3.600 

Kosten
begroot 

2021

werkelijk 

2021

begroting 

2022

Huisvesting 500             171             500             

Kosten activiteiten 1.900          2.182          2.100          

Kosten Heemwee 750             734             750             

Kosten website / digitalisering 700             345             800             

Afschrijving apparatuur 359             

Opbrengst boeken naar Boekenfonds 911             

Totaal Kosten            3.850            4.702            4.150 

Resultaat              -550            2.520              -550 
 

Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen vermogen.  
 
 
 
 
 

€ €

Activa Vermogen

Investeringen 1.147         Eigen vermogen 9.573     

Voorraad Boeken 279           Resultaat lopend jaar 2.521     

1.426         12.094   

Vorderingen op korte termijn Reserveringen

Nog te ontvangen contributie 2020 560           Boekenfonds 970        

Voorraad Boek Meerwijk
Voorraad Boek Engelen tussen 

Bevrijding en Vrijheid 513           

1.073         

Schulden op korte termijn

Liquide middelen Vooruitontvangen contributie

Rabobank 10.042       Af te dragen Engelens belang 55         

Kas 1.063         Nog te betalen kosten 486        

11.105       541        

Balanstotaal 13.605       Balanstotaal 13.605   

 
 
 

Balans per 31-12-2021 

Exploitatie overzicht 2021 

 

 


