
Beleidsplan Heemkundekring Bergh (vastgesteld d.d. 13-12-2016) 
 
De laatste jaren is de Heemkundekring Bergh uitgegroeid tot een kleine 1.000 leden met een inmiddels mooi 
eigen vermogen maar ook met heel veel plannen. Veel leden zijn bij de vereniging aangesloten uit interesse en 
zorg voor behoud van ons  “Barghs” cultureel erfgoed en vinden het lidmaatschap als iets vanzelfsprekends om 
hierin bij te dragen. 
 
Doelstelling 
Belangstelling wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst. 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de heemkunde betreffende de 
(voormalige) Gemeente Bergh bestaande uit ’s-Heerenberg en de kerkdorpen Stokkum, Lengel, Kilder, Braamt, 
Zeddam  en de omringende landerijen, onder andere omvattende de volgende terreinen: geschiedenis, 
aardrijkskunde, geologie, sociologie, bouwkunst/architectuur, archeologie, kunstgeschiedenis, tradities, 
rituelen, gewoontes, cultuur, verenigingsleven, dialect, folklore, naamkunde, antropologie, genealogie en 
biologie. 
De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een bibliotheek, de oprichting en 
instandhouding van een foto-, film, video- en diatheek en de uitgave van het tijdschrift Old Ni-js. 
 
Organisatie 
Het dagelijks bestuur van de Heemkundekring wordt gevormd door: 

 voorzitter (Edwin Zweers); 

 vice-voorzitter (Rob Vister); 

 secretaris (Renate Modderkolk); 

 penningmeester (Peter Brücker). 
 
Naast het dagelijks bestuur zijn er diverse werkgroepen actief die de doelstellingen van de Heemkundekring 
ten uitvoer brengen, te weten: 

 Activiteitengroep; Organiseert het jaarprogramma (lezingen en excursies) inclusief de jaarvergadering 
en nieuwjaarsreceptie; 

 Redactie Old Ni-js; Verzorgt drie maal per jaar de content voor de uitgave van Old Ni-js; 

 Distributie Old Ni-js; Verzorgt de verspreiding, voorraadbeheer en losse verkoop van Old Ni-js; 

 Foto en film groep; Het verzamelen, rubriceren en archiveren van foto, film en ander beeldmateriaal; 
Het verzorgen van exposities en tentoonstellingen. 

 Archeologiegroep; Begeleidt opgravingen, determineert vondsten en het verzorgen van publicaties en 
presentaties op archeologisch gebied; 

 Documentatie- en Veldwerkgroepen: Het organiseren, verzamelen, archiveren en ontsluiten van (HKB) 
documentatie. 

 Midwinterhoorngroep; Bewaakt het instandhouden van de kennis voor het traditioneel vervaardigen 
van midwinterhoorns. Verzorgt het midwinterhoorn blazen in de vastgestelde periode. 

 ICT-groep; Het functioneel systeembeheer en het  vormgeven en instandhouden  van de websites.  
Het uitbrengen van advies m.b.t. investeringen op ICT gebied. 

 Dialectgroep; Het ontplooien van activiteiten tot behoud en stimulering van het gebruik van het 
Barghs dialect. 

 Educatieve wandelingen; in samenwerking met de VVV organiseert de HKB diverse stadswandelingen 
en een smokkeltocht. 

 
Beleid 
Het beleid van de Heemkundekring Bergh is erop gericht om de activiteiten van de bestaande werkgroepen te 
faciliteren, de continuïteit te waarborgen en daar waar nodig nieuwe initiatieven te initiëren met als doel de 
belangstelling voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst te vergroten. 
 
Belangrijke speerpunten hierbij zijn: 

 Het genereren van voldoende revenuen, in de vorm van contributies, sponsorgelden dan wel 
subsidies, om activiteiten dan wel investeringen te kunnen doen; 

 Huisvesting; de (her)huisvesting van de Heemkundekring Bergh in het “Ni-je Raadhuis”; 

 Digitalisering; Het vormgeven van de nieuwe website van de HKB en de verdere “professionalisering” 
van de HKB documentatie. 

 


