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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 2019
Op zondag 24 maart 2019 kreeg de commissaris van de Koning in
Limburg, drs. Th. Bovens het eerste exemplaar van de
publicatie van boek “Weert, parel van de heide…” over de 19de
eeuw overhandigd. Dit tijdens een theaterprogramma in het
Weerter Munttheater.
Op 15 december 2019 werd het boek De Biest, namen en bijnamen
gerealiseerd. Dit in samenwerking met een lokale werkgroep en
de Wijkraad De Biest. Het boek is zonder enige vorm van
subsidie en sponsoring uitgegeven.
Het volgende boeken in deze reeks gaan over het Weerter
kerkdorp Stramproy en verschijnt naar verwachting in 2021.
Verder zet de stichting in op digitalisering, waarbij
Tungelroy het eerste project is.
Het project over de graaf Filips van Horne werd gesteund,
alsmede onderzoek naar Weertenaren in Rome en het lopend
onderzoek naar Franciscanen, bisschop Poell en de Chinese
missie, Anselmus Knapen in relatie tot Martelaren van Gorcum,
zijn in 2019 afgerond.

Financieel verslag 2019
Het vermogen van de stichting steeg met € 4.381 tot €
15.309,==.
Giften en opbrengst van publicaties hadden een positief
resultaat van € 4.510.
De stichting betaalde € 130 bankkosten.
Het vermogen zal in 2020 voor de projecten worden ingezet:
Stramproy, namen en bijnamen.
Digitalisering Tungelroy.
Digitalisering reeks Namen en Bijnamen.
Boek over de 20ste eeuw in Weert.

