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Stichting Historisch Onderzoek Weert 
 
 
 

Contact  
 
Stichting Historisch Onderzoek Weert (SHOWeert) 
Pelmersheideweg 4   
6005 PK WEERT  
Website:  www.showeert.nl 
E-mail:  show@showeert.nl 
Culturele ANBI 
RSIN-nummer: 6301022 
  
Bestuur 
 
Voorzitter:   Vacature (Interim: Riek Rezelman) 
Secretaris:   George Verhagen 
Penningmeester:  Riek Rezelman  
 
Visie 2015-2017 
 
Stichting Historisch Onderzoek Weert legt in de komende beleidsperiode de 
nadruk op de volgende terreinen: 
 
1. Het publiceren van wetenschappelijk verantwoorde artikelen en het 

uitgeven van monografieën;  
2. Voortzetting van historisch onderzoek en toegankelijk maken van bronnen;  
3. Voortzetting en verdere uitbouw van de digitale bibliotheek van de Weerter 

geschiedenis.  
(Zie voor uitgebreidere informatie de website: Over de Stichting Historisch 
Onderzoek Weert) 
 

Vermogensbeheer en beloningsbeleid 
 
Het vermogen en de opbouw daarvan zijn en worden volledig benut voor het 
bereiken van haar doelstellingen.  
SHOWeert streeft niet naar structurele subsidiëring door enig 
overheidslichaam; projectsubsidies zijn daarentegen welkom.  
De kosten worden geheel bestreden uit schenkingen en donaties, waarvoor de 
stichting zich beleefd aanbeveelt.   
De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.  
Wel komen zij in aanmerking hun reëel gemaakte onkosten te declareren bij de 
stichting.  

http://www.showeert.nl/
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Jaarverslag 2014 Stichting Historisch Onderzoek Weert 
 
In het verslagjaar werd de laatste hand gelegd aan het onderzoek naar de muntslag 
van de heren en graven van Horn en kwam de publicatie  gereed. 
Het artikel ‘Bijdragen aan de muntgeschiedenis van de heerlijkheid en  
het graafschap Horn (± 1270-1567)’ is verschenen in: Jaarboek voor Munt en 
Penningkunde 101 (2014), pagina’s 58-123. 
 
Het project-Jan van der Croon werd voorgezet. De digitalisering van de microfilms en 
de transcribering  van de reeds gedigitaliseerde  microfilms werd vervolgd, met name 
bij het omvangrijke  Fondu Militare uit Praag werden vorderingen gemaakt.    
 
De digitalisering van artikelen voor onze website ging ook in 2014 verder. 
 
Diverse vragen die via de e-mail werden gesteld zijn alle beantwoord. 
 
Halverwege het jaar 2014 is de voorzitter door een noodlottig ongeval overleden. 
Een stuwende kracht is daarmee de stichting ontvallen. 
 
 
 
 
Financieel verslag 2014 
 
Omschrijving                         Inkomsten   Uitgaven     
 
Saldo bank 1.1.2014              €  1.083,65  
Schenking                                2.000,00 
Inkomsten publicaties             708,75               
Kosten website                    268,62       
Literatuur/abonnementen                175,00 
Archiefstukken                     97,20 
Transcriptio Mönchen-Gladbach             1.998,14  
Saldo bank per 31.12.2014          1.253,44 
           

€   3.792,40   €   3.792,40 
  =========   ========= 

 


