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Periode 2020-2023

Missie (waartoe zijn wij op aarde, wat is onze toekomstdroom en wat verbindt ons
met elkaar)
De Heemkundekring Myerle (HKM) stelt zich ten doel (kennis over) het cultuurhistorisch
erfgoed van Mierlo te behouden, te onderzoeken, over te dragen en toegankelijk te maken
voor alle geïnteresseerden. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle
verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze leef-,
woon- en werkomgeving zoals de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, landschap en
milieu.
We geven handen en voeten aan onze missie door mensen die belangstelling hebben
voor een of meer facetten van het cultuurhistorisch erfgoed met elkaar in contact te
brengen en deze contacten, indien nodig, te faciliteren.
De Heemkundekring Myerle heeft een sleutelfunctie in het verzamelen, ontsluiten,
bewaren en beheren van materieel en immaterieel erfgoed voor de gemeenschap van
Mierlo en Mierlo-Hout en onderzoekt geografische, genealogische en historische
aspecten van deze specifieke regio.
Visie (waar gaan/staan wij voor, wie zijn we in essentie en met welke waarden),
1. HKM wil in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek door
geïnteresseerden te betrekken bij historisch en archeologisch interessante projecten.
Hiertoe organiseren we activiteiten die heemkunde dichter bij de mensen brengt.
Hierbij steunen we op de gemeenschap van Mierlo en Mierlo-Hout in het algemeen en
specifiek van haar leden die zorgen voor een actieve bijdrage.
2. HKM onderzoekt en bestudeert verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde
behoren en doet daarvan verslag in woord, beeld en geschrift.
3. HKM verleent medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke
terreinen, voorwerpen en zaken in de meest uitgebreide zin. Wij zullen hiervan door
middel van publicaties, lezingen en exposities verslag doen aan de gemeenschap van
Mierlo en Mierlo-Hout en dragen zo bij aan het behoud van het culturele erfgoed.
4. HKM wordt in Mierlo en Mierlo-Hout gezien als levendige en actieve vereniging. Onze
leden organiseren en ondersteunen bij het voorbereiden en/of organiseren van
activiteiten. Incidenteel worden zij ondersteunt door vrijwilligers.
Doelstellingen periode 2020-2023
Gekeken naar de missie en visie en rekening houdend met de ambities zoals die zijn
verwoord in het kernakkoord, cultuurbeleidsplan en de herijking van het subsidiebeleid
van de gemeente Geldrop-Mierlo komen wij tot de volgende doelstellingen:
a) Bevorderen van de betrokkenheid van inwoners van Mierlo en Mierlo-Hout bij de HKM
(waarbij we ons deze periode met name richten op inwoners jonger dan 50 jaar);
b) Bevorderen sociale cohesie in Mierlo en Mierlo-Hout door het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten;
c) Vergroten van de toeristische meerwaarde van de gemeente Geldrop-Mierlo door
middel van cultureel erfgoed;
d) Vergroten van de aandacht voor cultureel erfgoed bij leerlingen van het primaire en
voortgezet onderwijs in de gemeente Geldrop-Mierlo zodat deze een educatieve
meerwaarde heeft;
e) Co-creëren met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners om bovenstaande
nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Resultaten 2023 (concretiseren van de doelstellingen)
a) Bevorderen van de betrokkenheid van inwoners van Mierlo en Mierlo-Hout bij de HKM
(waarbij we ons deze periode met name richten op inwoners jonger dan 50 jaar);
1. 215 leden, waarvan er 30 jonger dan 50 jaar zijn;
2. 875 volgers op Facebook;
3. 80.000 visites website, die gezien wordt als naslagwerk;
4. Jaarlijks 10 lezingen/exposities/tentoonstellingen/film- en fotoavonden met 500
bezoekers;

5. Jaarlijks 2 excursies naar heemkundig interessante objecten en gebieden in
binnen en/of buitenland met 50 deelnemers;
6. In periode 2 publicaties van historisch, cultureel, genealogisch en archeologisch
onderzoek en deze beschikbaar stellen.
b) Bevorderen sociale cohesie in Mierlo en Mierlo-Hout door het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten (met als doel het bevorderen van de onderlinge
samenwerking).
7. Lezingen, exposities, tentoonstellingen en film- en fotoavonden worden altijd
samen georganiseerd en bestaat uit meerdere leden (activiteiten worden niet
alleen georganiseerd maar altijd samen);
8. De werkgroepen dragen bij aan het versterken en onderhouden van sociale
netwerken (ter voorkoming van eenzaamheid), bij voorkeur in gezamenlijkheid (vb.
werkgroep beeldherkenning);
9. De helft van alle activiteiten wordt met een andere vereniging en/of stichting in
Mierlo of Mierlo-Hout georganiseerd en/of uitgevoerd;
10. 50% van alle leden hebben zich minimaal een keer ingezet voor het verrichten van
hand- en spandiensten of het voorbereiden en/of organiseren van activiteiten door
het benutten van de talenten.
c) Vergroten van de toeristische meerwaarde van de gemeente Geldrop-Mierlo door
middel van cultureel erfgoed.
11. In de periode zijn 2 producten/diensten ontwikkeld met de VVV en plaatselijke
ondernemers in de gemeente Geldrop-Mierlo;
12. Van deze producten/diensten hebben 200 toeristen gebruik gemaakt en/of deze
producten/diensten zijn 4 keer afgenomen.
d) Vergroten van de aandacht/stimuleren van deelname jeugd/jongeren voor cultureel
erfgoed bij leerlingen van het primaire en voortgezet onderwijs in de gemeente
Geldrop-Mierlo zodat deze een educatieve meerwaarde heeft.
13. In de periode zijn 2 producten/diensten ontwikkeld met het primair onderwijs in de
gemeente Geldrop-Mierlo die structureel ingezet kunnen worden;
14. Van deze producten/diensten hebben 2 scholen en 120 leerlingen gebruik
gemaakt;
15. In de periode zijn 2 producten/diensten ontwikkeld met het voortgezet onderwijs in
de gemeente Geldrop-Mierlo die structureel ingezet kunnen worden;
16. Van deze producten/diensten heeft 1 school en 60 leerlingen gebruik gemaakt.
e) Stimuleren van samenwerking en co-creatie met bestaande en nieuwe
samenwerkingspartners om nieuwe en innovatieve activiteiten te ontwikkelen.
17. De helft van alle activiteiten wordt met een andere vereniging en/of stichting in
Mierlo of Mierlo-Hout georganiseerd en/of uitgevoerd.
In onderstaand schema zijn de resultaten weergegeven:
Nr.

Resultaat

1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16

Aantal leden
Volgers Facebook
Bezoekers website
Bezoekers lezingen/exposities etc.
Deelnemers excursies
Aantal publicaties
Toeristische producten/diensten
Deelnemers toeristische producten/diensten
PO producten/diensten
Leerlingen PO
VO producten/diensten
Leerlingen VO

2023
215
875
80.000
500 jaarlijks
50 jaarlijks
2
2
200
2
120
2
60

Werkgroepen
Algemeen
Een werkgroep stelt jaarlijks in oktober een A4-tje op waarin ze het volgende aangeven:
 op welke manier ze een bijdrage levert aan de doelstellingen en/of resultaten zoals die
zijn benoemd in het beleidsplan;
 op welke manier ze een bijdrage leveren aan het jaarthema;
 wanneer, minimaal 1 keer per jaar, publiceren ze intern (nieuwsbrief) en/of extern (in
de wijkbladen).
Een werkgroep bestaat uit minimaal 3 tot 5 personen waarvan er 1 een
aanjager/contactpersoon is. Het heeft de voorkeur dat de personen uit diverse generaties
afkomstig zijn.
Werkgroep 2020
Activiteiten

Beeldcollectie
Bibliotheek
Communicatie (social media)
Cultuurhistorie & Archeologie
Educatie
Genealogie
Geschiedenis
Hand- en Spandiensten
Historische geografie
Meiboom
Mierlo Puzzel
Toerisme
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Werkgroepen 2019
Jaarprogramma
Evenementen
Tentoonstellingen
Presentaties
Beeldcollectie
Fotoherkenning
Bibliotheek
Website
De Myerlese Koerier
Cultuurhistorie & Archeologie
Nieuw
Genealogie
Geschiedenis
Hand- en Spandiensten
Historische geografie
Meiboom
Mierlo Puzzel
Nieuw

