
Beleidsplan Stichting Historie Stedum 

 

Missie 

De stichting Historie Stedum heeft tot doelstelling om het verleden van Stedum levend te houden door beeld- en filmmateriaal, voorwerpen en 
documenten beschikbaar te maken voor de gemeenschap. 

Doelgroep van de Stichting Historie Stedum (SHS) zijn bewoners en voormalige bewoners van het dorp Stedum. Daarnaast zijn belangstellenden 
van de voormalige gemeente Stedum van harte welkom. 

De stichting heeft geen winstoogmerk, beoogd doel is te delen wat anders verloren dreigt te gaan. Respect voor de verschillende groepen 
binnen de huidige en voormalige gemeenschap Stedum is daarbij van groot belang. 

Werkzaamheden van de instelling 

SHS zoekt naar erfgoed (beeldmateriaal, gebruiksartikelen etc) om dit voor volgende generaties veilig te stellen. Beeldmateriaal dat publiek 
gemaakt mag worden, wordt via http://beeldbank.historiestedum.nl publiek beschikbaar gemaakt. Onder belangstellende wordt SHS als 
toevluchtsoord voor oud materiaal bekend gemaakt via lokale bladen en websites. Verder wordt tbv het methodisch beheren goed contact 
gehouden met vereniging ZCBS voor de beeldbanksoftware en historische verenigingen in de omgeving van Stedum. Belangeloos wordt op deze 
wijze kennis en ervaring met elkaar gedeeld.  

Binnen SHS worden diverse projecten gefaciliteerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met initiatieven die in de dorpsgemeenschap leven. Op 
deze wijze kan SHS levensvatbare projecten stimuleren en faciliteren met bv toegang tot professionele kennis of helpen bij financiering. 
Uitgangspunten van deze projecten moeten zijn dat : 

• Het levensvatbare projecten zijn die in verbinding staan met het dorp ( er  moeten vrijwilligers zijn) 
• De doelstellingen van SHS ondersteunen 
• Er een duidelijke verbinding is met erfgoed of historie van het dorp Stedum 

Zo lopen er in het jaar 2013-2014 de volgende projecten 

http://beeldbank.historiestedum.nl/


• Het begraafplaatsproject, om in samenwerking met gemeente, vrijwilligers en de stichting landschapsbeheer Groningen de lokale 
begraafplaats weer in oude luister te herstellen. 

• Het verhaal van Stedum, waarin verhalen van Stedumer dorpsbewoners worden vastgelegd in woord en beeld voor het nageslacht. 
• Een doorlopend project voor het digitaliseren, catalogiseren en via de beeldbank beschikbaar maken van beeldmateriaal. 
• Een filmproject met studenten van de Hanzehogeschool Groningen. 

Daarnaast organiseert SHS de volgende activiteiten: 

• Meerdere avonden per jaar een avond voor donateurs 
• Meerdere malen per jaar een nieuwsbrief voor donateurs 
• Open dag tijdens open monumentendag 

 

 Organisatie-structuur  

• Het bestuur kent statutair een voorzitter (Dhr Kruidhof), secretaris (Dhr Aué) en penningmeester (Dhr. Pilon). 
• Daarnaast zijn er momenteel 3 algemene leden binnen het bestuur zonder portefeuille. 
• Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid een even zwaarwegende stem. 
• Het bestuur is onbezoldigd. 
• Controle van de jaarrekening geschiedt door een door het bestuur aangestelde onafhankelijke kascommissie van 2 personen. 
• De stichting kent donateurs die geen stemrecht kennen. 

Financiering en schenkingsbudget 

• Voor baten is SHS afhankelijk van donateurbijdrages, schenkingen en subsidies voor projecten. 
• SHS kent een reservering voor lange termijn onderhoud aan het gebouw van SHS 
• Structurele kosten voor SHS bestaan vooral uit kosten voor gas, water en licht. Deze kosten (ca eur 1000,- pj) worden gedekt door de 

donateurbijdrages . 
• Incidentele kosten worden op projectbasis gedekt door subsidieaanvragen en inzet van vrijwilligers. 
• De projectkosten worden laag gehouden door inzet van onbezoldigde vrijwilligers. 
• De stichting voert een conservatief vermogensbeheer waarbij op een spaarrekening enige reserves worden aangehouden voor te 

verwachten onderhoudskosten van het gebouw. 



bijlagen 

• Jaarrekening en verklaring kascommissie 
• Uittreksel Kamer van Koophandel 

  



                  
                       Jaarrekening Stichting Historie Stedum 2013 

           inkomsten 
 

2013 
  

uitgaven 
  

2013 
 

           rente 
  

 €      250.40  
  

Univé 
  

 €        77.70  
 donateurs 

  
 €    1,765.00  

  
bankkosten 

  
 €        76.00  

 opbrengst DVD 
 

 €      847.98  
  

Waterschap + Zuivering 
 

 €        82.47  
 donatie Reindersstichting  €      150.00  

  
nieuwe pannen dak aula 

 
 €       106.56  

 vergoeding begr.pl.proj.  €      200.00  
  

Onderhoud gebouw 
 

 €       154.14  
 verhuur rouwkamer/aula  €      312.50  

  
ledenadministratie PC-leden 

 
 €       181.50  

 giften 
     

Webkosten 
  

 €        28.44  
 negatief resultaat 

    
beveiliging 

  
 €          9.90  

 
      

kantinekosten 
  

 €       113.53  
 

      
Essent gas en licht 

 
 €       670.23  

 
      

 positief resultaat  
 

 €    2,025.41  
 

   
___________ 

      
   

 €    3,525.88  
     

 €    3,525.88  
 

   
*************** 

     
*************** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiernummer: 01166126      Blad 00001                                    
                                                                           
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel            
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor   
Noord-Nederland                                                            
____________________________________________________________________________
Rechtspersoon:                                                             
Rechtsvorm                  :Stichting .....................................
Statutaire naam             :Stichting Historie Stedum .....................
Statutaire zetel            :Gemeente Loppersum ............................
Adres                       :Bedumerweg 11, 9921PK Stedum ..................
Eerste inschrijving in het                                                 
 handelsregister            :09-11-2009 ....................................
Akte van oprichting         :05-11-2009 ....................................
Activiteit                  :Het verzamelen en bewaren van historische .....
                             bescheiden, in de ruimste zin van het woord, ..
                             en van andere zaken, waaronder ook te verstaan
                             oude gereedschappen, die betrekking hebben ....
                             op Stedum en het aangrenzende gebied, en van ..
                             al hetgeen daarmede verband houdt, alsmede ....
                             van bescheiden en zaken waarvan verwacht mag ..
                             worden dat deze in de naaste toekomst, uit ....
                             historisch oogpunt, waardevol zullen worden ...
----------------------------------------------------------------------------
Bestuurder(s):                                                             
                                                                           
Naam                        :Kruidhof, Gerard Klaas ........................
Geboortedatum en -plaats    :30-04-1942, Stedum ............................
Infunctietreding            :05-11-2009 ....................................
Titel                       :Voorzitter ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
                                                                           
Naam                        :Aué, Jan-Jaap .................................
Geboortedatum en -plaats    :12-06-1967, Hoogezand-Sappemeer ...............
Infunctietreding            :05-11-2009 ....................................
Titel                       :Secretaris ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
                                                                           
Naam                        :Pilon, Klaas ..................................
Geboortedatum en -plaats    :06-04-1944, Stedum ............................
Infunctietreding            :05-11-2009 ....................................
Titel                       :Penningmeester ................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                                                                           
23-08-2010                   Blad 00002 volgt.                             



 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiernummer: 01166126      Blad 00002                                    
____________________________________________________________________________
                             zie statuten) .................................
                                                                           
Naam                        :Timmer, Jan ...................................
Geboortedatum en -plaats    :06-08-1941, Stedum ............................
Infunctietreding            :05-11-2009 ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
                                                                           
Naam                        :Vriezema, Kornelis ............................
Geboortedatum en -plaats    :06-09-1968, Ten Boer ..........................
Infunctietreding            :05-11-2009 ....................................
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
                             zie statuten) .................................
____________________________________________________________________________
Alleen rechtsgeldig indien voorzien van een elektronische handtekening.    
Afgedrukt is het uittreksel niet rechtsgeldig.                             
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                             elektronisch vervaardigd, 23-08-2010          
                             Uittreksel is vervaardigd om 16.08 uur        
                                                                           
                             Voor uittreksel                               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                             F. van Steenis                                
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           



Op deze pagina treft u de digitale handtekening van een daartoe bevoegde functionaris van de kamer van
koophandel aan. Om vast te stellen of het een rechtsgeldig document is, moet u de handtekening verifiëren.
Voor verificatie is het noodzakelijk dat u beschikt over de verificatietool van de kamer van koophandel.

Let op: voor een correcte verificatie van de handtekening is het noodzakelijk dat u het tabblad
"ondertekeningen" bekijkt! (Voor Acrobat Reader 6.0 of hoger is dit niet vereist.)

Indien u beschikt over Acrobat Reader 5.1* (of hoger) dient u onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat Reader 5.1

Indien u niet over de reader, maar over het volledige Acrobat-product (of approval) beschikt, dient u
onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat 5.x

*Eerdere versies van de Acrobat Reader worden niet ondersteund, via de internetsite van Adobe kunt u uw
versie gratis upgraden.
Upgrade Acrobat Reader

Indien u meer informatie wenst over onze CSP dienstverlening dan kunt u onze website raadplegen.
www.kvk.nl/egd

VVK en/of kamers van koophandel geven slechts waarborg of garantie met betrekking tot de juiste en/of
volledige weergave van de informatie uit het Handelsregister in dit bericht indien het voorzien is van een
verifieerbare elektronische handtekening en voorzover dergelijke waarborgen zijn opgenomen in de Algemene
Voorwaarden Online Informatieverstrekking KvK en/of Vertrouwende Partij Overeenkomst.

https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAR51.htm
https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAF5X.htm
http://www.adobe.nl/products/acrobat/main.html
http://www.kvk.nl/egd
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