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1. Secretariaat: Steenstraat 11, 6301 ED Valkenburg aan de Geul.
Voorzitter:
H.Th.J. Roelofs
Secretaris:
Mevr. Hélène Hoenjet
Penningmeester:
J.H.L. Maenen
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte
werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden toegekend. Noodzakelijk voor
de organisatie gedane uitgaven worden op declaratiebasis vergoed.
2. Beleidsplan. Het bestuur van Mergel.nu heeft een educatief beleidsplan.
Dit geldt voor scholen en bewoners van Valkenburg a/d Geul en de (Euregio).
Tevens is er een toeristisch belang om de bijzondere achtergrond van de
mergelwinning en -architectuur, de vuursteenwinning, de vestingstad, de
toeristische ontwikkeling en de natuur onder de aandacht te brengen.
Doel van het beleidsplan:
Inzicht geven in de educatieve mogelijkheden van Mergel.nU in samenwerking
met partners in de directe omgeving.
De vereniging moet zich hiermee profileren naar de subsidiegevers, naar
(educatieve) partners in de regio en naar het onderwijs.
Op welke doelgroepen is het educatief beleid gericht:
• Op de hoogste klassen van het PO (primair onderwijs)
• Op de klassen 1 en 2 van het VO (voortgezet onderwijs)
• Op mogelijke bezoekers van scholen uit aangrenzende Euregionale
gebieden
• Op toeristen met belangstelling voor het ontstaan, ontwikkeling en historie
van Valkenburg
3. De doelstelling.
De vereniging heeft ten doel de bevolking en in het bijzonder de jeugd te
sensibiliseren voor het behoud van cultuur-historische waarden van de unieke
mergelarchitectuur om in nauwe samenwerking met het Primair- en Voortgezet
onderwijs het culturele erfgoed in onze regio zo breed mogelijk uit te dragen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
een relevant netwerk uit te bouwen met alle organisaties die zich bezig
houden mergel en vuursteen;
b.
les en infomateriaal te (doen) ontwikkelen ten behoeve van het onderwijs
aan de groepen 7 en 8 van het Primair Onderwijs (PO) en de onderbouw
van het Voortgezet Onderwijs (VO); deze materialen kunnen ook worden
aangeleverd door de deelnemende partners;
c.
het (doen) vervaardigen van informatiedragers (website) ten dienst van
het onderwijs en toerisme;
d.
het (laten) verrichten van onderzoek;
e.
vrijwilligers/gidsen aan te werven en op te leiden;
f.
het verwerven van fondsen en gelden daartoe;
g.
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

4. Uitgeoefende activiteiten 2016:
• Het regelmatig vergaderen van het bestuur met de aangesloten leden;
• Het organiseren van de Oktober Mergelmaand en de daarmee
samenhangende activiteiten;
• Overleg met scholen en het organiseren van mergelworkshops.
• Het actualiseren van de website Mergel.nU;
• Het ontwikkelen van culturele - en educatieve rondleidingen en
wandelroutes.
Leden van de vereniging Mergel.nu:
In onsen Lande van Valkenborgh
Stichting Kasteel van Valkenburg
Steenkolenmijn Valkenburg
Museum Land van Valkenburg
Stichting Ondergrondse Werken
Katakombenstichting
ASP adventure, discover the unknown
Mergelbouwsteen Peter Kleijnen
Stichting WIM Werkgroep Informatie Mijnbouw
Institute Europa Subterranea
Heiligdom St. Gerlach
Stichting De Rotswoning
MergelRijk
5. Financiële verantwoording.

Periode 01-01-2016 tot 31-12-2016

Credit € 5832,80

