Jaarverslag 2021 Stichting StadsHerauten Steenbergen geschreven op 13 mei 2022.
1. Voorwoord
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting StadsHerauten Steenbergen.




De bestuursleden zaten vol ambities en plannen, maar met betrekking tot de uitvoering
daarvan dacht COVID 19 daar helaas anders over en werden door de, bij COVID 19
behorende RIVM maatregelen, al onze initiatieven en activiteiten vrijwel stilgelegd.
U leest het goed, er staat ‘vrijwel’ want achter de schermen werd er hard gewerkt en werd
de tijd goed benut met het verder ontwikkelen van de stichting.

2. Samenvatting

















Op 20 januari 2021 vind de oprichting van de Stichting StadsHerauten Steenbergen plaats.
Door de RIVM maatregelen in januari en februari was er voldoende tijd voor het schrijven
van het Structuur- en beleidsplan, het huishoudelijk reglement en het ontwikkelen van de
website (www.stadsherautensteenbergen.nl) het aanmaken van een Facebook pagina en het
schrijven van een privacy- en cookiestatement.
De ANBI en culturele ANBI status werd aangevraagd en toegekend.
Er werden een logo en promotiematerialen ontwikkeld.
Ook werden in 2021 externe contacten gelegd met de VVV Brabantse Wal, Zuiderwaterlinie,
Linie van de Eendracht, Vereniging Vestingwerken Westelijk Noord- Brabant, Tholen en de
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden.
Er is een samenwerking ontstaan met diverse verenigingen en stichtingen uit de omgeving.
Het filmprojectplan ‘Steenbergen 750 jaar verleden, heden en toekomst’ werd herschreven
en er werden subsidies en fondsen voor aangeschreven, deze werden toegekend maar ook
weleens afgewezen. Op dit moment resteert nog een klein benodigd bedrag.
De maanden maart, april en mei staan ook weer in het teken van de RIVM maatregen.
Op 4 juni zijn de RIVM maatregelen een beetje versoepeld, vertegenwoordigers van Erfgoed
Brabant t.w. Rianne Walet en Jacob Knegtel brengen een bezoek aan de stichting
StadsHerauten Steenbergen. Zij krijgen van de stichting een rondleiding met picknick door
het buitengebied van Steenbergen en bezochten onder meer het A. M. de Jonghuis te Nieuw
Vossemeer, het Beneden Sas te De Heen, de Bevrijdingsklok op de Welberg en de
Gummaruskerk, als afsluiting is er een bbq bij een van de bestuursleden thuis.
De rest van de maand juni en ook de maand juli zijn de RIVM maatregelen opnieuw van
kracht waardoor er geen wandelingen of andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
Eind augustus is het eindelijk zover, er mag weer gewandeld worden en er is een
familiewandeling.
Ook zijn eind augustus de Visserijdagen in Woudrichem, onze stichting is met een kraam
aanwezig als vertegenwoordiger van; de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden, de
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Zuiderwaterlinie, VVV Brabantse Wal en de gemeente Steenbergen (ter promotie van het
komend 750 jarig bestaan) en het eiland en de gemeente Tholen. Vertegenwoordigers en
bestuurders van de beschreven instanties brengen een bezoek aan deze kraam.
Filmproducent Prospera Scenario uit Kruisland maakt van het promotieteam en de kraam
een korte promotie film. Deze is op YouTube en onze website terug te vinden.
In het eerste weekend van september verleent de Stichting StadsHerauten Steenbergen
assistentie aan het Kunst en Cultuurplatform Steenbergen bij de tentoonstelling die in de
Gummaruskerk gehouden wordt.
De stichting schrijft zich in bij het Rabobank Clubsupport.
In het derde weekend toont de Stichting StadsHerauten Steenbergen de film van Claudia
Koole ‘Onbegrensde Vrijheid’ in de Gummaruskerk. Er wordt aan 50 mensen over de
totstandkoming en het doel van deze film uitleg gegeven. (de film was gratis te bezoeken)
In het kader van educatie volgden twee gidsen de workshop ‘Oral History’ storytelling die
gegeven werd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Oktober staat in het teken van presenteren en wandelen, eindelijk kan het weer, wel met
inachtneming van de RIVM maatregelen natuurlijk.
Het eerste en tweede weekend haakt de stichting aan bij de expositie ‘Lucht en Polder’ die in
het kerkje van De Heen gehouden werd. Er wordt een presentatie verzorgd over het
ontstaan van De Heen en er was een Erfgoedwandeling over De Heen. Er waren 80
deelnemers die hier gratis gebruik van gemaakt hebben.
Promotieteam voor de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden krijgt vastere vorm.
Onze Stichting als promotieteam van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden gaat naar
Heusden waar de bijeenkomst voor bestuurders van de VNV gehouden wordt.
Verder zijn er wandelingen met een Erfgoedvereniging uit Dinteloord, en een
familiewandeling/ reünie.
In november verleent de stichting assistentie bij een nieuw te ontwikkelen wandeling.
De rest van de maanden november en december staan weer in het teken van Corona en de
RIVM maatregel, alles ‘op slot’. Wel was er een overleg met de VNV in december met
inachtneming van de RIVM-maatregelen.
Samengevat is de stichting tevreden met wat er in 2021 tot stand gekomen is, ondanks
Corona en de daarbij behorende RIVM- maatregelen.

Profiel van de organisatie: missie – visie – doelen en strategie
 Kunt u vinden in ons Structuur- en beleidsplan 2022- 2024.
Bestuur en medewerkers
 Kunt u vinden in ons Structuur- en beleidsplan 2022- 2024.
Werkmethodes en successen
 Gemiddeld was er een keer per maand een bestuursvergadering en indien gewenst voor de
voortgang van een project een projectvergadering. Er zijn veel contacten gelegd.
 Het aantal deelnemers/ bezoekers aan wandelingen en andere activiteiten was 192. ( niet
altijd betalend)
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Financiële verantwoording 2021
Ontvangsten:
Activiteiten
Sponsoring
Subsidie
Terug te betalen gift
Verhuur kleding

€
697,50
€ 10.388,77
€
500,00
€
150,00
€
90,00
€ 11.826,27

Uitgaven:
Kosten bank
Drukwerk
Aanschaf kleding
KVK uittreksel
Onderhoud website
Voorschot retour

€
€
€
€
€
€
€

148,40
162,50
337,40
14,34
150,00
30,00
842,64

Vooruitblik
 Voor 2022 hoopt de stichting dat er geen RIVM maatregelen voor Corona meer nodig zijn
waardoor er meer wandelingen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
 De samenwerking met plaatselijke, provinciale en landelijke organisaties intensiveren.
 Het Culturele erfgoed van de gemeente Steenbergen en omgeving bij jong en oud nog beter
bekend maken en het culturele toerisme verder bevorderen.
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