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1. Vooraf
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020 van de stichting “Oranjewoud Historie”
Het verslag omvat een overzicht van activiteiten en werkzaamheden van het bestuur van de
stichting “Oranjewoud Historie”.
Het jaar 2020 was, deels een voortzetting van nog een aantal zaken m.b.t. de oprichting van
de stichting.
Met name is er actief gewerkt aan het realiseren van een schitterende en functionele
website.
Daarnaast is voor het verkrijgen van de ANBI status een aanvraag bij de belastingdienst
ingediend.
Namens het bestuur van de stichting “Oranjewoud Historie”,
Jacob Drost (secretaris)
oktober 2021
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2.

Organisatie

Het bestuur van de stichting “Oranjewoud Historie” is als volgt samengesteld:
-

De heer J. de Jong (voorzitter)
De heer J.D. Drost (secretaris)
Mevr. A. Liemburg-Kramer (penningmeester)
De heer A. Liemburg (bestuurslid)
De heer J.W. van der Zee (bestuurslid)

In september 2020 is als webmaster toegevoegd, de heer W. van der Meulen.

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd.
In de vergadering van 24 september 2020, was op uitnodiging van het bestuur, Wiep van der
Meulen aanwezig. In deze vergadering heeft Wiep aangegeven bereid te zijn om een
website op te zetten en te gaan beheren voor S.O.H.

3.

Besproken onderwerpen / zaken op de vergaderingen

De ANBI status
De aanvraag van de ANBI status bij de belastingdienst is in december op papier uitgewerkt
en verzonden op 4 januari 2021.
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Voorblad aanvraag ANBI status

Financiën
Een vast agendapunt op de vergadering, was de stand van zaken m.b.t. tot de financiën. Vooraf, aan
de vergadering, ontvingen de bestuursleden een overzicht van de penningmeester. Ook werd het
financieel jaarverslag over 2019 vastgesteld en geaccordeerd.
Onder het punt financiën kan verder nog worden gemeld dat het bestuur het besluit heeft genomen
om het rekeningnummer van de Stichting Brongergea op de Kaert over te laten zetten naar Stichting
Historie Oranjewoud.
Project Heidelaan
Aangaande het project Heidelaan, kan worden gemeld dat er weer veel gegevens over de historie, de
woningen met haar bewoners is verzameld en verwerkt. Met name middels het archiefwerk,
uitgevoerd door Jitze. Daarnaast heeft er een aantal gesprekken met bewoners plaats gevonden, die
t.z.t. worden verwerkt in de website. Tot slot is door Jaap een flyer samengesteld waarin informatie
wordt verstrekt over de werkzaamheden van S.O.H. en waarin de bewoners wordt gevraagd gegevens
te vertrekken.
Wijziging bestuur
Bestuurslid Alt Limburg heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Officieel een wijziging in het
bestuur heeft in 2020 nog niet plaats gevonden. Dit komt in het jaarverslag van 2021 aan de orde.
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4.

De website

Grafisch vormgever Wiep van der Meulen is, zoals genoemd, vanaf september 2020 actief
met de realisatie van de website. Hij is begonnen met het vastleggen van de domeinnaam
(www.oranjewoudhistorie.nl).
Daarnaast heeft hij het algemene mailadres (info@oranjewoudhistorie.nl) van S.O.H.
aangemaakt. Wiep is voortvarend aan de slag gegaan en heeft kans gezien de website al in
december live te zetten. De website is eerst gevuld met het bestaande archiefmateriaal van
de stichting, maar wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.

De homepage van de website

5.

Stand van zaken m.b.t. het historisch onderzoek

Ook in 2020 heeft het onderzoek zich voornamelijk toegespitst op de bewoners van de
Heidelaan.
Wekelijks werd door één van de bestuursleden een bezoek gebracht aan het gemeente
archief. In 2019, begonnen met het opstellen van een bewonerslijst, werd in 2020 voortgezet
en aanmerkelijk uitgebreid. Daarnaast zijn gegevens verzameld zoals bouwaanvragen en
bijbehorende tekeningen.
Ook hebben er enkele interviews met (oud)bewoners plaats gevonden. Helaas door de
coronaperikelen heeft dit mondjesmaat kunnen plaats vinden.

6.

Financieel overzicht

Op het einde van het jaar 2020 is door de penningmeester het financieel jaaroverzicht
opgesteld. De uitgaven in 2020 bestaan voornamelijk uit:
• Bankkosten
• Declaratiekosten
• Startkosten website
• Archiefkosten middels een Cloud abonnement
Eindstand in kas 2020:
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Rekening courant:
Bedrijfsspaarrekening

€ 985,58
€ 3.061,79
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