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BELEIDSPLAN 2021-2024
1.
INLEIDING
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk.
Binnen het bestuur is de continuïteit van de stichting en de verdere ontwikkeling steeds
voorwerp van gesprek. Op basis daarvan volgt een strategie voor de toekomst. Met de
vaststelling van dit beleidsplan wordt de koers voor de komende drie jaar aangegeven,
uiteraard onder voorbehoud van allerlei ontwikkelingen waarover op dit moment nog
geen inzicht bestaat.
2.
DOELSTELLING
Onze stichting is bij notariële akte opgericht op 18 september 2000. De doelstelling van
de stichting is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Meerkerk.
Daar kunnen aller middelen worden ingezet, ook buiten de statutaire opties die daartoe
zijn opgemaakt.
3.
BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden en er zijn twee vacatures. Dat functioneert
prima, maar het bestuur realiseert zich dat tijdige uitbreiding en verjonging van het
bestuur om verschillende redenen wenselijk is. Op dit moment combineert het
voorzitterschap met het penningmeesterschap waarbij de financiële functiescheiding is
belegd door het toedelen van fiatteringsbevoegdheid aan de overige bestuursleden. Ook
is er een secretaris voor het beheer van de externe schriftelijke contacten. Het bestuur
vergadert minimaal vier maal maar gewoonlijk zesmaal per jaar.
De stichting heeft ongeveer 160 donateurs. Zij worden gewoonlijk tweemaal per jaar
uitgenodigd voor een bijeenkomst.
4.
UITVOERING
Om aan de doelstelling van de stichting te voldoen voert het bestuur de volgende taken
uit:
Het jaarlijks organiseren van twee lezingen in de Bovezolder waarbij zoveel mogelijk de
Meerkerkse historie, maar eventueel ook bredere onderwerpen, aan de orde kunnen
komen;
Het organiseren van een jaarlijkse dagtrip naar een historisch belangwekkende locatie;
De uitgave van een jaarlijks boekwerk met artikelen die uitsluitend een directe relatie
met de geschiedenis van Meerkerk hebben;
Het beheren van de website www.historischmeerkerk.nl met informatie over de
stichting, nieuwsbrieven, een beeldbank en een historische film over Meerkerk.
Het onderhouden van contacten met zusterorganisaties in de regio, de gemeente
Vijfheerenlanden.

5.
VISIE
In de komende periode heeft voortzetting van de huidige activiteiten de eerste aandacht. Daarnaast
trachten we de omvang van het bestuur te vergroten. De samenwerking met de werkgroep
Beeldbank Zederik blijft goed en nuttig. Voor zover corona-maatregelen dit toelaten willen we
lezingen en trips weer hervatten. De jaarlijkse uitgave van een boekwerkje geeft plezier en dat wil
het bestuur graag zo houden. Verjonging van het donateursbestand heeft voortdurende aandacht.
Daartoe willen we ad hoc-activiteiten binnen het Meerkerkse betrekken bij onze stichting.
6.
FINANCIEN
De inkomsten van de stichting bestaan uit:
• Donateursgelden
• Giften en legaten
De stichting ontvangt geen subsidies. In de komende beleidsperiode zal een ANBI-status worden
aangevraagd.

7.
VASTSTELLING
Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden van historisch Meerkerk, te
Meerkerk, d.d. 19 juli 2021
Wilbert de Jong, voorzitter
Gijs Kloek, secretaris
Krijn van der Ham, bestuurslid

