
Actueel beleidsplan: Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum 

Voor het jaar 2022 

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel de kennis en de zorg  te bevorderen de cultuur, historie en de natuur van 

Ootmarsum en omgeving. 

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. 

• Het terugstorten van het vermogen van de Stichting naar de Vereniging Heemkunde 
Ootmarsum en omstreken. 

• Voor de Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum  komt in plaats De Stichting Heemhuis 
Poorten Frederik Ootmarsum  RSIN 8045.38.050 

• In de loop van he jaar (augustus) wordt de Stichting opgeheven. 
• Het opheffen van de bankrekening 
• Het geld komt ten goede voor de aankoop van het monumentale pand Poorten Frederik. 

 

De inkomsten worden verkregen door: 

• Bijdrage ondernemers in Ootmarsum 

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. 

 


