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Visie 2020-2024
Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert
legt in de komende beleidsperiode de nadruk op de volgende
terreinen.
-het uitgeven van publicaties op het
terrein van geschiedenis, archeologie,
natuurhistorie, dialect, monumenten en heemkunde
van de regio Weert;
-digitalisering
-het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Vermogensbeheer en beloningsbeleid
Het vermogen en de opbouw daarvan zijn en volledig benut voor
het bereiken van haar doelstellingen. Stichting
Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert streeft
niet naar structurele subsidiëring door enig overheidslichaam;
projectsubsidies worden wel geaccepteerd.
De kosten worden geheel bestreden uit schenkingen en donaties.
De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun
werkzaamheden.
Wel komen zij in aanmerking hun reëel gemaakte onkosten te
declareren bij de stichting.

Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 werd het Coronajaar. Hierdoor werden
activiteiten uitgesteld of afgelast.
De alternatieve paardenmarkt 1568 (reddingsplan) waar de
stichting bij betrokken was werd afgelast.
Het project Wieërter Oorlogslaeve belaeve in het kader van 75
jaar bevrijding(met mannenkoor Eendracht Swartbroek, het
Weerter Mannenkoor en de harmonie van het Heilig Hart
Altweerterheide) werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Het boek Parel van de Heide kreeg een tweede druk.
Verder werd de plaatjesactie “historisch Weert” van Jumbo
Heerschap ondersteund.
De volgende boeken in deze reeks gaan over het Weerter
kerkdorp Stramproy en verschijnt naar verwachting in 2021.Dit
project loopt ook vertraging op vanwege de Coronamaatregelen.
Verder zet de stichting in op digitalisering van oude
publicaties, waarbij Tungelroy het eerste project is.
Ook ondersteunde de stichting de herplaatsing van het Heilig
Hartbeeld van het St. Jansgasthuis naar de tuin van de zuster
Birgittinessen aan de Maasstraat. Het beeld werd op 18 juni
2020 ingezegend door bisschop Smeets van Roermond.
Financieel verslag 2020
Het vermogen van de stichting daalde met € 2.966 tot €
12.343,==.
Giften en opbrengst van publicaties hadden een negatief
resultaat van € 2.848. Dit kwam doordat verkopen van de tweede
druk van het boek Parel van de Heide achterbleven vanwege de
sluiting van de boekhandels vanwege de Coronacrisis.
De stichting betaalde € 118 bankkosten.
Het vermogen zal in 2021 voor de projecten worden ingezet:
Stramproy, namen en bijnamen.
Digitalisering Tungelroy.
Digitalisering reeks Namen en Bijnamen.
Boek over de 20ste eeuw in Weert.

