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Beleidsplan Stichting Historie Stedum 2017

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 t.b.v. 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 b.v. 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 hebben er in het jaar 2017 de volgende projecten gelopen:
•
•
•
•
•
•
•

Het begraafplaatsproject, om in samenwerking met gemeente, vrijwilligers en de Stichting Landschapsbeheer Groningen de lokale
begraafplaats weer in oude luister te herstellen.
Een nieuwe website over onze stichting gemaakt.
Open Monumentendag met als thema “Boeren Burgers en Buitenlui”. N.a.v. dit project hebben wij een uitje voor alle vrijwilligers van de
Open Monumentendag in de gemeente Loppersum een uitje georganiseerd. Tevens hebben wij voor de twee hoogste klassen van het
lager onderwijs in Stedum een klassendag georganiseerd.
Medewerking verleent aan een leraar om voor zijn afstudeerproject een website te maken over het dorp Stedum.
Een Gastspreker uitgenodigd om te vertellen over Kerstvloed 1717.
Het project Koetshuis en Baarhuisje, om, in samenwerking met o.a. Stichting Oud Groninger Kerken, dit gebouwtje behorende bij de
lokale begraafplaats te proberen in originele staat terug te brengen.
Een doorlopend project voor het digitaliseren, catalogiseren en via de beeldbank beschikbaar maken van beeldmateriaal.

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
Op uitnodiging, d.m.v. PowerPointpresentaties, afbeeldingen te tonen uit de beeldbank van onze website.

Organisatiestructuur
•
•
•
•
•
•

Het bestuur kent statutair een voorzitter (Dhr. Kruidhof), secretaris (Dhr. Lalkens) 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 euro 1000,- p.j.) worden gedekt door de
donateur bijdrages.
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

