
Actueel beleidsplan: 

Voor de jaren 2022 t/m 2025 

Doelstelling: 

De doelstelling van de Heemkunde Ootmarsum in zijn huidige vorm is het bestuderen, verzamelen, 

inventariseren, beheren, behouden en uitdragen van gegevens op het gebied van geschiedenis, 

archeologie, geologie, genealogie, oude verhalen, dialect en folklore, flora en fauna in en om 

Ootmarsum. 

Door de jaren heen is de Heemkunde Ootmarsum verder opgebouwd en uitgebreid tot een 

gemeenschap met veel actieve werkgroepen.  

Per 1 januari 2022 gaat er iets veranderen op heemkundig gebied in Ootmarsum. De Vereniging 
Heemkunde Ootmarsum en Omstreken (Heemkunde) en de Ben Morshuis Stichting (RSIN 
8045.38.050) hebben besloten om hun activiteiten gezamenlijk voort te zetten. Dit is unaniem 
bekrachtigd door de Algemene Jaarvergadering van 15 november 2021. Door deze samenvoeging 
hopen wij ons heemkundig werk te kunnen doen voor Ootmarsum. 

Voor het uitvoeren van onze activiteiten en de opslag en het tonen van onze verzamelingen en 
archieven bleken we allebei op zoek naar een geschikt onderkomen. Het monumentaal pand Poorten 
Frederik in het centrum van onze stad kan eind 2022 aangekocht worden en biedt ons volop 
mogelijkheden. Een unieke kans die wij n met beide handen aangrijpen. 

Te verrichten werkzaamheden i.v.m. het samen gaan van BMS en Vereniging Heemkunde 
Ootmarsum e.o. 

• Wijziging statuten, wordt in april getekend. 
• Aankoop pand (concept akte getekend) 
• Sponsor campagne opzetten voor de verbouwing van Heemhuis Poorten Frederik 
• Opnieuw inrichten van het Pand Poorten Frederik 
• Het verhuizen van het archief naar Poorten Frederik 
• Het verduurzamen van het pand Poorten Frederik. 
• Het omzetten van briefpapier en de domein naam van de Website. 
• Het integreren van de werkgroepen van Ben Morshuis Stichting met Vereniging Heemhuis 

Ootmarsum (voor heen Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o.) 
 

Onze werkwijze 

Wij proberen bovenstaand doel te bereiken door: 

• het verzamelen, rubriceren en huisvesten van materiaal in woord en beeld over de historie 
van Ootmarsum. 

• het inrichten van exposities met het doel de kennis over de historie van Ootmarsum te 
verbreden; 



• het schrijven en uitgeven van boeken en verzorgen van publicaties over de plaatselijke 
historie. 

• het steunen van activiteiten door derden welke erop gericht zijn de kennis van Ootmarsum 
te verbreden. 

• Het op film vastleggen van allerlei zaken. Intussen is al een collectie waardevolle films 
gemaakt 

• zoals de Rondgang van Oud- op Nieuwjaar, Paasgebruiken, Klompen maken, Midwinterhoorn 
maken. 

• Kennis te geven, te verspreiden en te delen over flora en fauna in regio Noordoost Twente 
(regio  Ootmarsum) 

• Het voor de bewoner en het publiek openstellen van ons gebouw Heemhuis Poorten Frederik 
Ootmarsum. 

• Op werkdagen zoveel open zijn voor ontvangst van bewoners en toeristen etc. 

De inkomsten worden verkregen door: 

• Contributie leden en donateur 
• Verkoop boeken 
• Schenkingen 
• Giften 
• Subsidies Gemeenten 
• Rabo Support verenigingen 

 

Het vermogen wordt beheerd: 

Door penningmeester van de Vereniging. 

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats door twee leden van de vereniging.Op de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering wordt de Balans en de Resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd aan de 
leden. 

De kascommissie brengt verslag uit van de controle en vraagt de vergadering om de penningmeester 
decharge te verlenen. 

 

Verenigging Heemkunde  Ootmarsum e.o.  (Medio april naam wijziging: Vereniging Heemhuis   
Ootmarsum Poorten Frederik .) Fiscaalnummer :97.92.910. 


