BELEIDSPLAN
De Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude
(kortweg: Stichting Cultureel Erfgoed Jacobswoude CEJ) staat bij de
Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is de stichting verplicht via een
internetsite diverse gegevens openbaar te maken. Hieronder wordt aan deze
verplichting gevolg gegeven.
Naam:

Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van
Jacobswoude

Fiscaalnummer:

8199.45.870

Kamer van Koophandel:

27326161

Contact:

Secretariaat:
Van Eeghenstraat 40, 2481 BXS Woubrugge

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

Ed Molenaar
Anneke Zwarst-Groen
Ton Meester
Betty Kemper-Vervat
Vacature

Hoofdpunten Beleidsplan:
a. Handhaven
openstellingstijden
van
het
museum
b. Op peil houden en in goede staat houden van
de collectie
c. Toespitsen van de verzamelingen van het
museum op de geschiedenis van de dorpen
Woubrugge, Hoogmade en (het verdwenen
dorp) Jacobswoude
d. Het tenminste eenmaal per jaar organiseren
van een thema-expositie
e. Werving van donateurs
f. Handhaven en zo mogelijk uitbreiden van het
aantal (vrijwillige) museumwachters.
Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door
(onbezoldigde) vrijwilligers.

Doelstelling:

Artikel 12 van de statuten:
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de documentatie van de
geschiedenis van de gemeente Jacobswoude
en omliggende kernen en het openstellen
daarvan ter bezichtiging door het publiek.
b. Het verrichten van alle verdure handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn

Verslag activiteiten:
1. Verbouw en herinrichting van Museum Van
Hemessen in Woubrugge
2. In samenwerking met de Historische Vereniging
O.C. van Hemessen:
- Tentoonstelling
in
Die
Twee
over
Woubrugge en Hoogmade;
- Organisatie van historische wandeling door
Woubrugge
in
het
kader
van
“Zomerpallet” (activiteiten voor ouderen
in de zomer);
3. Expositie t.g.v. heropening museum (Turf Toen
en Nu)
4. Ontvangst basisschoollerlingen in museum +
informative over de geschiedenis van het dorp
5. Expositie
op
locatie
(verzorgingshuis
Woudsoord)
6. In samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen
informatie verstrekken over het museum en de
collectie (in de vorm van een workshop/lezing)

Financiële verantwoording: Balans + jaarrekening 2018

