Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor’
Secr. Vrouwkensvaartsestraat 27b
5165 NN Waspik
tel. 0416-311382
Bank: NL31 RABO 0156 5233 53
KvK: 40272148
ANBI: 66906
_______________________________________________________________________

INFORMATIEPAKKET HEEMKUNDEKRING OP ’T GOEDE SPOOR
Met dit pakket willen wij u informeren over onze vereniging:
U treft aan:
•
•
•
•

Bijlage met gegevens van de vereniging en haar activiteiten.
Een inschrijfformulier met machtiging voor automatische betaling.
Een belangstellingsformulier.
Na aanmelding ontvangt U een van onze periodieken en het jaarprogramma.

Als u lid wilt worden vragen wij uw bijzondere aandacht voor het inschrijfformulier en
belangstellingsformulier. Wij verzoeken u deze formulieren in te vullen en op te
sturen of af te geven bij de penningmeester,
(inscannen en mailen: hkkwaspik@gmail.com mag ook)
Coby Meijs (penningmeester - ledenadministratie)
Schotse Hooglandersstraat 14
5165 AG Waspik
Meer informatie is nog te vinden op onze website: www.goedespoorwaspik.nl
Een bezoek aan deze website is van harte aan te bevelen evenals onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/waspikheemkundekring/

Met vriendelijk groet,

Bestuur van de Heemkundekring
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INFORMATIE OVER DE VERENIGING HEEMKUNDEKRING OP ’t GOEDE SPOOR
Onze vereniging is opgericht op 24 november 1986 met als doel:
“Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen plaats,
streek en bevolking en de gebruiken der bevolking in verleden en heden, en het beschermen
van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden”.
Om onze doelstelling te bereiken zijn er de volgende activiteiten:
•
•
•

Jaarlijks twee excursies. Een grote excursie in het voorjaar (met touringcar) en een
excursie van een dagdeel in het najaar. (meestal naar een bestemming in de regio)
In de periode oktober t/m april worden er jaarlijks een vijftal lezingen/bijeenkomsten
georganiseerd.
Afhankelijk van het jaarthema medewerking aan de jaarlijkse Open Monumenten Dag.

Binnen de vereniging zijn er een aantal (werk-)groepen waarin leden actief bezig zijn:
1. Fotowerkgroep. Deze werkgroep komt wekelijks op dinsdagmorgen bij elkaar in onze
vaste werkruimte in ’t Heemhuis, Kerkstraat 30A. U kunt er terecht met vragen over
foto’s al of niet door uzelf meegebracht.
2. Werkgroep redactie. Deze werkgroep verzorgt jaarlijks de uitgave van een drietal
periodieken waaronder een themanummer. Deze periodieken zijn gratis voor onze
leden.
Een van de leden onderhoudt en verzorgt onze website: zie www.goedespoorwaspik.nl
3. Werkgroep Archeologie. Zij speurt in Waspik naar bodemvondsten en is alert bij
graafwerkzaamheden in archeologische, interessante gebieden.
4. Werkgroep Genealogie. Zij houdt zich bezig met stamboomonderzoek van,
hoofdzakelijk, Waspikse families.
5. Het Heemkundekoor. Een koor dat leuke, oude liedjes zingt en op uitnodiging optredens
verzorgt. Het koor repeteert 2 maandagavonden in maand in ’t Schooltje in de
Carmelietenstraat.
6. Werkgroep Toponiemen. De leden hiervan doen onderzoek naar oude veldnamen of
perceel aanduidingen.
7. Archiefwerkgroep. Zij inventariseert, beschrijft en beheert het archiefmateriaal en de
voorwerpen die de vereniging bezit. Zij zijn op donderdagochtend in ‘t Heemhuis.
Loop gerust eens binnen!
De vereniging heeft inmiddels ruim 330 leden.
Ieder jaar wordt er in de maand februari een algemene jaarvergadering gehouden.
De contributie bedraagt:
€ 20,00 per jaar voor het lidmaatschap bij automatische afschrijving
€ 10,00 per jaar voor het medelidmaatschap op hetzelfde adres.
€ 8,00 toeslag (per adres) voor leden buiten Waspik (i.v.m. portokosten)
€ 2,00 toeslag voor administratiekosten bij niet-automatische incasso.
Bij automatische incasso heeft u 8 weken het recht om, indien u het niet eens bent met de
afschrijving, het bedrag terug te (laten) boeken.
De contributie wordt jaarlijks in de maand februari of maart geïncasseerd. Indien een
lidmaatschap niet op 1 januari aanvangt wordt voor het eerste jaar een kwartaalgedeelte in
rekening gebracht.
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INSCHRIJFFORMULIER

Achternaam:

………………………………………………………. ………………

Voorletters:

……………………………………………………………………….

Roepnaam:

……………………………………………………………………….

Geboortedatum:

….…………………………………………………………………..

Straatnaam en huisnr.

………………………………………………..

Postcode en woonplaats:

……………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………………

e-mailadres:

…………………………………………………………..

M/V

(enkel invullen als partner ook lid is of lid wordt)
Achternaam partner: …………………………………………………………………..

M/V

Voorletters partner: ……………………………………………………………………..
Roepnaam:

……………………………………………………………………..

Geboortedatum partner:

………………………………………………………….

e-mailadres:

…………………………………………………………..

□

Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging - machtiging aan:
Vereniging Heemkundekring Op ’t Goede Spoor te Waspik
Om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer af te schrijven
wegens: Contributie.
IBAN nummer:

□

……………………………………………………………..

Ondergetekende verleent GEEN machtiging en wil graag jaarlijks een nota.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in bijgevoegde brief is
vermeld.
datum:

…………………..

handtekening:

……………………………......

Met de ondertekening van dit formulier geeft U toestemming voor het opnemen van uw
gegevens in de ledenadministratie. Voor nadere informatie raadpleeg onze website: Privacy
Statement Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor’. U vindt deze onder de rubriek: Informatie
onder de kop Algemene gegevens.

3

BELANGSTELLINGSFORMULIER

Onze vereniging is een actieve vereniging en kent naast leden die met belangstelling de activiteiten
volgen gelukkig ook een aantal actieve leden. Die laatste groep maakt deel uit van ons koor of een
van de werkgroepen.
Met dit formulier peilen wij uw belangstelling voor onze activiteiten.
Onderwerp:

Belangstelling voor:

Wil zich actief inzetten bij:

Excursies
Lezingen
Open Monumentendag
Werkgroep Foto-archivering
Werkgroep Genealogie
Werkgroep Archeologie
Redactieteam periodieken
Heemkundekoor
Werkgroep Toponiemen (veldnamen)
Hand- en spandiensten (b.v. het rondbrengen van uitnodigingen en
Periodieken in Waspik, hulp bij tentoonstellingen of incidentele
werkzaamheden m.b.v. de computer)
Hebt u nog ideeën voor andere, niet hiervoor genoemde activiteiten?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tot slot zijn wij benieuwd of u nog specifieke kennis of ervaring bezit op het gebied van
Heemkunde. Daar willen wij dan graag dankbaar gebruik van maken.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Naam: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………
Woonplaats:………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………..
e-mailadres:……………………………………………………….
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