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1. Inleiding 
Dit beleidsplan is een vervolg op het voorgaande beleidsplan 2005-2010.  
In de periode 2011 en 2012 is gewerkt met in achtneming van het laatst genoemde 
beleidsplan. De in dit nieuwe beleidsplan te maken keuzes worden ook nu mede bepaald 
door de tendens dat steeds minder personen zich geroepen voelen om als vrijwilliger 
bestuurs- of andere taken op zich te nemen. 

 
De kerntaken van de “Stichting Studiegroep Leudal e.o.”, verder te noemen “de 
Studiegroep”, zijn bij bestuursbesluit van 3 oktober 2002, laatstelijk aangepast op 24 
september 2003, als volgt omschreven:  
 
1. het verwerven, beheren en exploiteren van een museum, mede ter ondersteuning van de 
educatieve activiteiten van derden op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, 
milieu en ruimtelijke ontwikkeling. 
2. het verzamelen en verschaffen van informatie over flora, fauna, de cultuurgeschiedenis, 
het milieu en de ruimtelijke ordening van het Leudal. Verwezen wordt naar de onder punt 5 
beschreven begrenzing van het studie / werkgebied van de Studiegroep.                                              
3. het beïnvloeden van het overheidsbeleid binnen het studie/werkgebied op de gebieden, 
zoals boven omschreven.  
4. Het uitgeven van het periodiek “Rondom het Leudal”. 
 

 

2. Ontwikkeling in doelstelling, structuur en werkwijze. 
De doelstelling van de Studiegroep, verwoord in de stichtingsstatuten van 17 januari 1979 
en de wijziging d.d. 21 december 2006 dient als uitgangspunt voor de te maken keuzes.  
De doelstelling komt in deze notitie als eerste aan bod. Hierna wordt ingegaan op de 
structuur en werkwijze van de Studiegroep. Vervolgens wordt de wijze waarop de 
Studiegroep haar doelstellingen in de nabije toekomst zal trachten te bereiken aangegeven. 

 
2.1.   Doelstelling. 

De statuten van de Studiegroep van 17 januari 1979 vermelden de doelstelling van de 
stichting, evenals de middelen waarmee deze doelstelling dient te worden bereikt.  

 
De stichting heeft tot doel het behoud, het herstel en de bescherming van cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving zowel ter 

wille van die waarden als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. 

 

Krachtens het stichtingsstatuut van 17 januari 1979 tracht de stichting haar doel te bereiken door: 

    a. het bestuderen van de flora, de fauna, het milieu, de cultuurhistorie en de ruimtelijke ordening van 

het Leudal en zijn omgeving en het stimuleren van deze studie; 

    b. het verzamelen en verschaffen van informatie over de flora, de fauna, het milieu, de cultuurhistorie 

en de ruimtelijke ordening van het Leudal en zijn omgeving onder andere door het organiseren 

van excursies, lezingen en tentoonstellingen; 

    c.  het beheren en exploiteren van een museum; 

    d.  het uitgeven van een periodiek; 
    e. het op constructieve wijze participeren in ontwikkeling van overheidsbeleid gericht op het Leudal. 
        In het bijzonder gericht op behoud en versterking van de in het Leudal aanwezige waarden op     
        het gebied van de flora, de fauna, het milieu, de cultuurhistorie en de ruimtelijke ordening.  
        Dit laat onverlet dat als uiterste consequentie procedures kunnen worden aangespannen in   
        gevallen dat naar het oordeel van het bestuur de overheid de studiegroep ten onrechte negeert   
        en voornemens is maatregelen te treffen die afbreuk doen aan de voornoemde waarden. 
    f.  het samenwerken met qua doelstelling gelijkgerichte groepen, instellingen en instanties; 

    g . het bijeenbrengen van gelden nodig ter bereiking van het doel; 

    h. het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel van de 

stichting bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De Studiegroep kan worden getypeerd als een particuliere natuur -, cultuurhistorische en 
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milieuorganisatie. Heemkunde wordt in deze typering en in de statutaire doelstelling niet 
expliciet genoemd, maar ligt besloten in het begrip “cultuurhistorie”.  
Cultuurhistorie wordt immers mede bepaald door de woon - en leefgewoonten van de mens.  
 
De reden van het onderscheid cultuurhistorie – heemkunde is dat de Studiegroep anders  
dan een heemkundevereniging een bredere doelstelling voor ogen staat.  
De reden waarom in lid a. ruimtelijke ordening wél expliciet in het statuut staat vermeld, is 
dat ruimtelijke ontwikkeling en het in lid e. genoemde milieu in de praktijk hand in hand 
samengaan. 

 
Dit betekent dat heemkunde als activiteit wel 'onder de paraplu' van de Studiegroep kan 
worden gerangschikt. 
Het heemkundige-aspect binnen het totale scala van activiteiten komt met name tot 
uitdrukking in artikelen in het tijdschrift 'Rondom het Leudal', in een deel van de kerncollectie 
van het Leudalmuseum, en doordat de Studiegroep zich sinds een aantal jaren actief en 
met succes inzet als initiator tot reguliere samenwerking met alle overige Heemkunde-
verenigingen binnen de Gemeente Leudal. 
Overigens richt de Studiegroep haar feitelijke heemkundeactiviteiten vooral op de kernen 
Haelen en Nunhem omdat beide dorpen, in tegenstelling tot de overige omringende kernen, 
niet beschikken over een afzonderlijke Heemkundevereniging.  
 
De ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu worden gevolgd onder 
de noemer beleidsbeïnvloeding. In het tijdschrift “Rondom het Leudal” wordt zo nodig ook 
aan deze activiteiten aandacht geschonken. 

 
 2.2.   Structuur Studiegroep 
    2.2.1. De stichtingsvorm 

Na een wat vrijblijvende structuur, waarmee de Studiegroep vanaf het ontstaan op 4 juli 
1971 heeft gewerkt is de structuur op 17 januari 1979 weloverwogen in de stichtingsvorm 
omgezet.  
De reden is dat het adequaat en doelmatig uitoefenen van de activiteiten gericht op:  

 de beleids-beïnvloeding;  

 de te verwerven en in bruikleen te beheren collecties voor het Leudalmuseum;  

 de te vormen fondsen ten behoeve van het verwerven, beheren en exploiteren van 
een eigen onderkomen ( Leudalmuseum en “verenigingslokaliteit”);  

 en de uitgave van het tijdschrift  "Rondom het Leudal"; 
     binnen een stichtingsvorm beter tot hun recht komen dan binnen een verenigingsvorm. 
 

Omdat de stichtingsstatuten, met het oog op openheid, bepalen dat er jaarlijks een 
jaarvergadering plaatsvindt waarin de jaarstukken en de voorgenomen plannen in alle 
openheid met de donateurs c.q. kerngroepleden, zoals genoemd in hoofdstuk 2.2.3., 
worden besproken en vastgesteld, houdt het stichtingsbestuur tegen de achtergrond van 
bovengenoemde argumenten vast aan de stichtingsvorm.  
Om de openheid te vergroten, wordt naast de in april te houden jaarvergadering, zo nodig 
jaarlijks een tweede samen-spraak met de kerngroepleden gehouden. 

 
    2.2.2. Het bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen 
Bestuur bepaalt het beleid van de stichting en neemt beslissingen in voorkomende zaken. 
Spoedeisende zaken en de dagelijkse leiding zijn de verantwoordelijkheid van het Dagelijks 
Bestuur, gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.  
De trekkers van de diverse werkgroepen hebben, voor zover zij niet al deel uitmaken van 
het bestuur, vrije toegang tot alle bestuursvergaderingen. 
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 2.2.3. Kerngroep en werkgroepen 
Om de toegankelijkheid van de Studiegroep te vergroten, haar activiteiten te bevorderen en 
het scala van activiteiten te kunnen verbreden en verdiepen is per aandachtsveld een 
werkgroep actief, die primair verantwoordelijk is voor de te ontplooien activiteit binnen dat 
aandachtsveld.  
Gestreefd wordt om die werkgroepen zo zelfstandig mogelijk en planmatig te laten 
opereren. 
Voor een beschrijving van de werkgroepen wordt verwezen naar het organisatieschema. 
Tot de ”leden” die deelnemen aan de onderscheiden werkgroepen wordt iedereen gerekend 
die op de een of andere manier actief deelneemt in een van de werkgroepen of in het 
bestuur, alsmede ook zij die naast het abonnementsgeld voor het tijdschrift Rondom de 
jaarlijks vast te stellen minimale extra bijdrage jaarlijks doneren.  
Het beleid van de Studiegroep ten aanzien van deze kerngroep is gericht op stimuleren, 
enthousiasmeren en scholing om op die manier twee doelen te verwezenlijken: 

 
    1. vergroting van het aantal leden per werkgroep.  

De actieve kern zal, willen de werkgroepen optimaal kunnen functioneren, meer ( zo 
mogelijk ook jongere) vrijwilligers moeten aantrekken teneinde het draagvlak te vergroten. 
Gezocht zal worden, naast website en tijdschrift, naar andere en (nog) meer geschikte 
middelen tot werving van vrijwilligers. 

 
    2. specialisatie en professionalisering van de leden van de werkgroepen. 

De capaciteiten en deskundigheden van de vrijwilligers kunnen ten volle voor de realisatie 
van de doelstellingen van de Studiegroep worden aangewend, waarbij het de bedoeling is 
dat de Studiegroep voorziet in de voorwaarden tot goed functioneren.  

 
Het streven is er op gericht om alle activiteiten inzichtelijk te maken en te coördineren 
binnen de kerngroep. Doordat trekkers van alle kerngroepen vrije toegang tot alle 
bestuursvergaderingen hebben, worden de lijnen kort gehouden hetgeen bijdraagt aan een 
vlotte en efficiënte werkwijze c.q. communicatie tussen bestuur en werkgroepen onderling. 
 

    In een huishoudelijk reglement, laatstelijk vastgesteld op 24 februari 1999, zijn de  
 verhoudingen bestuur – kerngroep – werkgroepen nader omschreven. Verwezen wordt naar  
 de geactualiseerde bijlage 1.  
                          

3. Studie en informatie 
    Verzamelen en verstrekken van informatie 
 

Aan bestudering van de in de doelstelling bedoelde aandachtsvelden dient een bijzonder 
belang te worden gehecht. Niet voor niets is het woord “studie” in de naam van de stichting 
opgenomen.  

    Kennis binnen de Studiegroep is nodig om met succes te kunnen participeren in    
    overheidsbeleid en om in voorkomende gevallen procedures te kunnen voeren. 
 

Een doel van studie is ook het stimuleren van een maatschappelijk bewustwordingsproces 
op natuurwetenschappelijk, landschappelijk en cultuurhistorisch gebied, zowel voor de 
eigen kring als naar buiten toe.  

 
Een bijkomend doel dat aan studie kan worden toegekend is het verschaffen van een 
interessante en tevens nuttige tijdbesteding voor de actieve vrijwilligers van de Studiegroep. 

 
Het natuur - en stiltegebied Leudal, gelegen binnen de per 1 januari 2007 onder de naam 
”Leudal” gevormde gemeente is de kern en daarmee het zwaartepunt van het studiegebied.  
Het totale studie/werkgebied wordt geografisch begrensd door de rivier de Maas, het Kanaal 
Wessem - Nederweert, de Noordervaart en het afwateringskanaal, dat de Noordervaart 
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verbindt met de Maas .  
Uiteraard zijn er wederkerige belangen en invloeden aanwezig die over genoemde grenzen 
heen reiken, zeker nu de voormalige gemeente Hunsel is opgenomen binnen de nieuwe 
gemeente Leudal. 

 
    Bestudering en het verzamelen en verstrekken van informatie vindt plaats door: 
    - cursussen,  
    - excursies,  

- lezingen,  
    - het Leudalmuseum en (wissel)tentoonstellingen (zie hoofdstuk 4);  
    - een bibliotheek,  
    - het tijdschrift (zie hoofdstuk 5). 
 

De nadere invulling gebeurt in samenspraak tussen het bestuur en de kerngroep. 
 

4.  Leudalmuseum. 
 Het Leudalmuseum is sinds 11 oktober 1996 midden in het Leudal gevestigd in het  
  Bezoekerscentrum Leudal (voorheen centrum St.-Elisabethshof), gelegen aan de   
  Roggelseweg 58, 6081 NP te Haelen. 

 
 Het museum is sinds 24 maart 2009 een geregistreerd museum conform het   
     reglement  Museumregistratie van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV). 
 

N.B; Gelet op de omvangrijke bijdragen die de Studiegroep als exploitant van het  Leudalmuseum sinds 1995 uit 

eigen vermogen in het tot stand komen van Bezoekerscentrum Leudal (voorheen St.-Elisabethshof )  heeft 

geïnvesteerd zal er naar verwachting wat betreft de huisvesting, ook in geval van bestuurswisselingen m.b.t. 

Bezoekerscentrum Leudal, niets essentieels veranderen. Mogelijk zal wel regelmatig de gebruikersovereenkomst  

worden aangepast. Daarbij zullen steeds de huisvesting van het Leudalmuseum en de thuisbasis van de 

Studiegroep centraal staan. 

 
4.1.  Beleidsvisie Leudalmuseum. 
 De visie is dat het Leudalmuseum als streekmuseum een kennis - en  informatie-centrum wil 

zijn voor de natuur in het Leudal en haar geschiedenis in de ruimste zin van het woord. 
 Bij het verwezenlijken van deze visie wordt gestreefd naar het voorkomen van doublures met 

musea en heemkundeverenigingen in de directe omgeving en daarmede van naar het 
voorkomen van ”meer van het zelfde”.  
 

4.2.   De kerntaken van de Studiegroep m.b.t. het museum.  
Volgens de in de inleiding omschreven kerntaken van de Studiegroep luidt kerntaal 1 
alsvolgt:  
1. het verwerven *, beheren en exploiteren van een museum, mede ter ondersteuning van 
de educatieve activiteiten van derden op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, 
milieu en ruimtelijke ontwikkeling. (* N.B: verwerven is inmiddels niet meer aan de orde). 

 
    Actie met betrekking tot deze kerntaak: 
    Gestreefd wordt naar een volledige innovatie van het museum in de voor ons liggende  
    periode om zodoende het museum aan te passen aan de eisen van deze tijd en om met  
    name de educatieve doelstelling van het  museum beter tot z’n recht te laten komen. 
    Hiertoe is een museumwerkgroep in het leven geroepen o.l.v. een trekker. 
 
4.3.   Samenwerking 

In relatie tot het Leudalmuseum worden in Bezoekerscentrum Leudal ook educatieve 
activiteiten en mogelijkheden tot kennisoverdracht georganiseerd dan wel aangeboden. 
Waar mogelijk wordt daarom op dit vlak samengewerkt met het Bezoekerscentrum Leudal. 
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4.4   Actie m.b.t.  museumwerkgroep: 

De werkgroep innovatiemuseum zal t.z.t. na afronding van de innovatie zo mogelijk 
overgaan in een integraal opererende museumwerkgroep o.l.v. een trekker. Deze 
museumwerkgroep zal worden belast met:  

 
1. het aantrekkelijk maken en houden van het streekmuseale gedeelte;  
2. de mogelijkheid tot het organiseren van wisseltentoonstellingen; 
3. het houden van thema weekends; 
4. het organiseren van educatieve activiteiten; 
5. het toegankelijk maken van de bibliotheek; 

    
 Doelgroepen.  
 Als doelgroepen staan voor ogen: 
 * de inwoners van de Gemeente Leudal en omgeving; 
 * de jongeren uit basis- en voortgezet onderwijs via de scholen; 
 * de overige bezoeker (toeristen e.d.) van het Leudalgebied; 
 * een ieder die onderzoek (studie) doet naar de aandachtsgebieden van het museum. 
         Daarbij zal van het Leudalmuseum voldoende wervende kracht dienen uit te gaan.  
     Dit kan worden bereikt door het volledig benutten van: 

- de unieke locatie; 
- het aantrekken, scholen en enthousiasmeren van vrijwilligers; 
- voldoende inzet van vrijwilligers; 
- inbreng van deskundigheid van derden – participanten;. 
- streven naar een meer professionele aanpak; 
- wisselende, op innovatieve gedachten gestoelde activiteiten, die aansluiten op de  

- actualiteit en bovendien dynamisch worden gepresenteerd; 
- voldoende inhoudelijke PR en publiciteit. 

 
   Strategie. 
   De strategie voor het Leudalmuseum kan als volgt worden omschreven: 
 * het verwerven, in bruikleen verkrijgen dan wel door middel van collectie-uitwisseling  

thematisch exposeren; 
 * het verwerven van museale kennis en vaardigheden; 
 * het overdragen van kennis door middel van permanente- en thema exposities, mede 

ondersteund met lezingen en publicaties e.d.; 
 * het beschikbaar stellen van de aanwezige kennis en informatie voor studie en 

onderzoek.   
 
  Actie met betrekking tot bezoekers.  

In dit verband wordt verwezen naar de innovatieplannen m.b.t. het museum. Bij realisatie 
van deze plannen zal het museum veel aantrekkelijker worden voor de gemiddelde 
bezoeker. Daarnaast is voortdurende en regelmatige publiciteit m.b.t. het museum en met 
gebruikmaking van moderne middelen onontbeerlijk. 

 
4.5.   Collectiebeleid: 

Voor het meer flexibel en aantrekkelijk inrichten van het Leudalmuseum en het kunnen 
houden van wisseltentoonstellingen dient over geconditioneerde werk – en opslagruimten  
en over een voldoende ruime museale collectie te worden beschikt; dit laatste zowel in 
kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

    Dat kan op twee manieren worden bereikt; 

 door collecties in eigendom en eigen beheer te nemen/hebben; 

 door het lenen van collecties. 
Voor beide mogelijkheden zijn beperking en registratie de te hanteren sleutels,  
beperking is alleen al uit overwegingen van ruimtegebrek en kostenoverwegingen 
noodzakelijk, 
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registratie is noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat heeft het museum zelf, wat kan het 
museum uitlenen, en wat zou het museum graag willen lenen voor een bepaalde 
tentoonstelling. 
 
Actie met betrekking tot het collectiebeleid: 
Het collectiebeleid is en zal verder worden gericht op beperking tot het geografisch 
omschreven studie - en werkgebied van de Studiegroep en tot een kerncollectie op de 
gebieden van: 

 * Natuur 
 * Geschiedenis 
 * Archeologie 
 * Heemkunde 
 * Wereldoorlog II. 
    
 Registratie collectie: 

In 2003 is met grote voortvarendheid begonnen met de registratie van de collectie, welke 
inmiddels heeft geleid tot de erkenning (24 maart 2009) als geregistreerd museum conform 
het reglement  Museumregistratie van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV). 
Door toepassing van het algemeen aanvaard computerprogramma is de registratie ook 
compatibel op het landelijk systeem. Dit is uiterst belangrijk voor eventuele uitwisseling van 
(deel)collecties.  
 
Actie met betrekking tot de basiscollectie:  
Gestreefd wordt naar een juiste mix van een basiscollectie in eigendom, aangevuld met een 
min of meer permanente bruikleencollectie. Deze collectie komt meestal voort uit 
familiebezit uit eigen streek en is daardoor veelal emotioneel geladen. Het is echter geen 
automatisme dat aangeboden voorwerpen zonder meer in eigendom dan wel in bruikleen 
worden aanvaard. Van geval tot geval wordt bezien hoe een aangeboden voorwerp of 
collectie in de kerncollectie thuis hoort, uniek is, dan wel in een bepaalde tentoonstelling kan 
worden ingepast. Er wordt bij dit alles gebruik gemaakt van bruikleenovereenkomsten en 
schenkingsovereenkomsten. 
 

 
4.6.   Scholing. 

Tot heden wordt het Streekmuseum gedreven door ambitieuze vrijwilligers, die 
meestentijds hun inbreng leveren vanuit hun hobbyistische interesse. 
Om tot een zekere mate van professionalisering te komen heeft een aantal vrijwilligers 
cursussen gevolgd. Naast de reeds genoemde scholing van degenen die zich bezig 
houden met de registratie zijn er cursussen gevolgd op het gebied van onderhoud en 
beheer van collecties, het inrichten van tentoonstellingen, vormgeving, film en 
fotodocumentatie en registratie.  
 
Actie met betrekking tot deskundigheid: 
Deskundigheidsbevordering op alle relevante fronten zal blijvend worden gestimuleerd. 
Daartoe worden de nodige gelden vrijgemaakt. 

 
4.7.   Financiën. 

 
Momenteel ontvangt de Studiegroep voor haar museum nog slechts een museale 
subsidie van de gemeente Leudal. Om de subsidie tot heden te garanderen worden de 
financiële jaarstukken van oudsher in drie onderdelen gesplitst, te weten;  
1. het Leudalmuseum;  
2. het tijdschrift Rondom het Leudal en  
3. de Studiegroep.  
Deze driedeling zal worden gehandhaafd met extra aandacht voor het deel 
Leudalmuseum, mede gelet op de komende meerkosten tengevolge van het 
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optimaliseren van de fysieke condities, de innovatie, de steeds voortgaande registratie, 
het onderhoud, het inrichten van wisseltentoonstellingen, de steeds hogere eisen 
stellende digitale communicatie, de PR-activiteiten en  de eventuele personeelskosten. 
 
Voor de realisatie van de museuminnovatie worden externe financiële bronnen 
aangezocht. 

                                                                                                                                            
 

5.  Rondom het Leudal 
Het tijdschrift ”Rondom het Leudal”, genoemd in de doelstelling, is naast een belangrijk 
middel om informatie te verstrekken over onderwerpen en activiteiten een belangrijke, zo 
niet de belangrijkste, financiële bron van inkomsten. Om deze bron veilig te stellen wordt 
jaarlijks, in samenhang met de bepaling van het minimum donatiebedrag, zoals bedoeld in 
hoofdstuk 2.2.3., vastgesteld. Het tijdschrift bereikt, mede door zijn diversiteit, een ruim 
publiek van abonnees (> 1100 in 2012).   
Door het vrij grote abonneebestand is er in bepaalde mate betrokkenheid van abonnees tot 
stand gebracht; ruim 40 % van de abonnees is ook donateur. De aldus ontvangen donaties 
bedragen bijna  € …….,00 (2012).  

 
De redactie streeft ernaar het tijdschrift voor een groot publiek aantrekkelijk te houden, 
zowel omwille van publicitaire als financiële redenen. Zij tracht dit te bereiken door 
(themanummers uitgezonderd) voldoende variatie aan te brengen in onderwerpen en 
diepgang, met een waarborg voor kwaliteit, authenticiteit en originaliteit. Illustraties in kleur 
vormen hierbij een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid van het geheel te vergroten. 
In de te plaatsen artikelen wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit heden en 
verleden, markante personen, activiteiten en bedreigingen in het Leudalgebied in de ruimste 
zin van het woord. De te behandelen thema's bestrijken een breed scala van natuur, 
landschap, cultuurhistorie (waaronder archeologie en heemkunde), regionale geschiedenis 
tot milieu. 

 
In geval onder punt 2.1 onder e genoemde situatie zich voordoet en het noodzakelijk   
wordt geacht een procedure aan te spannen gaat het uitdragen van het standpunt vóór  
mogelijk negatieve gevolgen voor de Studiegroep. 
N.B; de praktijk heeft overigens geleerd dat de invloed van dergelijke kritische artikelen op 
het verloop in het abonneebestand nihil is.  

 

6.  Beïnvloeding overheidsbeleid. 
Het overheidsbeleid dient te zijn afgestemd op de algemeen erkende en in potentie 
aanwezige, te ontwikkelen waarden van het Midden-Limburgse beekdal - en 
rivierenlandschap, in het bijzonder van het natuur - en stiltegebied Leudal.  
De Studiegroep wordt door de verschillende bestuurslagen in deze gewaardeerd, gelet op 
de wijze van haar opereren en de inhoudelijke inbreng in de voorbije jaren.  
Meermalen is de Studiegroep gevraagd om haar zienswijze weer te geven; provincie, 
gemeenten, waterschappen, waterleidingmaatschappij Limburg. Daarnaast participeert de 
Studiegroep desgevraagd in gemeentelijke commissies op het gebied van monumentenzorg 
en landschapsontwikkeling. Deze activiteit dient te worden voortgezet. 
Niet voor niets draagt zij de eretitel van waakhond, bij de opening van het fietspad Haelen – Roggel gegeven 

door de burgemeester van de voormalige gemeente Roggel. 

     De personele bezetting en de continuïteit met betrekking tot deze activiteit vraagt 
voortdurend de aandacht, zeker tegen de achtergrond van het specialistische karakter van   

     de materie. In deze werkt de werkgroep “beleidsbeïnvloeding” samen met gelijkgerichte 
organisaties zoals landelijk de Stichting Natuur en Milieu,  provinciaal de Milieufederatie 
Limburg en  anderen. 
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7. Financieel beleid  
 
Gelet op het feit dat het tijdschrift ”Rondom het Leudal” verreweg de belangrijkste financiële 
bron van inkomsten vormt, is het zaak dat van het tijdschrift voldoende wervende kracht blijft 
uitgaan. Om het tijdschrift goed te kunnen exploiteren wordt een weerstandsvermogen in 
liquide vorm noodzakelijk geacht. In de jaarrekeningen is daarom een bestemmingsreserve 
terzake opgenomen. 

 
De activiteiten van de actieve kern van de Studiegroep zullen zo mogelijk worden verbreed, 
verdiept en uitgebreid. Hiermee zijn hogere kosten gemoeid, maar naar verwachting zullen 
deze deels kunnen worden gedekt door samenhangende opbrengsten, zoals te ontvangen 
bijdragen bij lezingen, opbrengsten van cursussen e.d.  
In z’n algemeenheid zal uiteraard een gezonde financiële balans worden nagestreefd. 

 
 

8. Te ondernemen acties. 
Naast de acties die in hoofdstuk 4 met betrekking tot het Leudalmuseum zijn aangegeven 
zal in de komende jaren de aandacht in het bijzonder dienen uit te gaan naar: 

 Verjonging van het bestuur; 

 Stimulering, ondersteuning en verjonging van de werkgroepen; 

 Ontwikkelen van een overall lange termijnvisie; 

 Waar mogelijk integratie van de eigen activiteiten met de activiteiten van de andere 
gebruikers van het Bezoekerscentrum Leudal;  

 Continuering of zo mogelijk uitbreiding van het abonneebestand van Rondom het 
Leudal; 

 Jaarlijks vaststellen van de minimumdonatie en abonnementsprijs;  

 Uitvoering geven aan het systeem van meerjarenbegrotingen;  

 Versterking van de band met de gelijkgerichte organisaties en de achterban in het 
werk - en studiegebied; 

 Periodieke evaluatie. 
 
 
  
 
                           
Haelen, november 2012 
 
 
             
 

 


