
 

Beleidsplan Stichting Cultuurschuur  2016 - 2018 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Cultuurschuur te Wieringerwerf voor de periode van 2016 tot en met 2018.  

DOELSTELLING en TERUGBLIK 

De Cultuurschuur in Wieringerwerf is een stichting met ANBI-status die sinds 2013 de verbouwing en exploitatie ter hand 
heeft genomen van het voormalige Gemeentehuis van de Wieringermeer. Sinds de opening per 1 september 2014 fungeert 
het gebouw  als sociaal cultureel centrum voor de Wieringermeer en omstreken.  

De Stichting Cultuurschuur is opgericht op 20 februari 2014 ten overstaan van notaris Butijn te Wieringerwerf. De 
stichting heeft haar statuten op 24 februari 2014 gedeponeerd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken onder nr.60070056. De statuten zijn voor een ieder in te zien via de secretaris.  

De Stichting Cultuurschuur is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich ten doel stelt het (doen) 
ontwikkelen, het beheren en het exploiteren van het voormalige  gemeentehuis van de gemeente Wieringermeer in de sfeer 
van welzijn, historie  en cultuur in de Wieringermeer;   

In de afgelopen jaren heeft de Stichting een aantal positieve ontwikkelingen weten te bewerkstelligen, te weten:  

- de aankoop van het gebouw door de Stichting en de daaraan volgende ombouw tot sociaal-cultureel centrum, 
- de opzet van een vrijwilligersteam voor alle voorkomende werkzaamheden, 
- de exploitatie van een filmhuis, muziekschool en theaterzaal, 
- organisatie van jaarprogramma voor deze zalen, 
- verhuur van alle niet-collectieve ruimten aan verenigingen, zorgverleners en andere derden 

BESTUUR 

Het bestuur is samengesteld uit minimaal 3 en maximaal 7 leden die ieder op hun eigen manier actief zijn in het sociaal- 
culturele leven van de Wieringermeer. Het bestuur komt circa eens per maand bijeen.  Bestuursleden worden benoemd en 
geschorst door het bestuur en gekozen voor een termijn van vier jaar en zijn slechts eenmaal herkiesbaar voor nog een 
periode van vier  jaar. Het bestuur en hun functies zijn omschreven op het aangehechte uittreksel van de Kamer van 
Koophandel.  

 

!



- De voorzitter ( Koolen) is aangetreden per 24 februari 2013. Hij  zal  per 25 september 2016 het voorzitterschap 
 overdragen en treedt terug als bestuurslid per 24 februari 2017. 

- De secretaris ( Hoeksma )is aangetreden per 24 februari 2013 en derhalve eindigt zijn eerste periode van benoeming 
 per 24 februari 2017. 

- De penningmeester ( Hoornsman ) is aangetreden per 1 april 2015 en derhalve eindigt zijn eerste periode van benoeming 
 per 1 april 2019. 

- Bestuurslid Zandstra is aangetreden per 1 maart 2015 en derhalve eindigt zijn eerste periode van benoeming per 1 maart  
 2019. 

- Per 25 september 2016 treedt toe tot het bestuur mevrouw Ted Moelker en zij zal per gelijke datum het 
 voorzitterschap op zich nemen. Haar eerste periode van benoeming eindigt derhalve op 25 september 2020. 

Bij elke bestuurswisseling zal dit terstond schriftelijk bij de Kamer van Koophandel worden gemeld door de secretaris. Bij 
het vervullen van bestuurs-vacatures zal men rekening houden met representatie van het lokale verenigingsleven.  

FINANCIËN  

De penningmeester maakt namens het bestuur jaarlijks een begroting van inkomen en uitgaven en draagt zorg voor 
afrekening.  

De inkomsten worden gegenereerd uit activiteiten in de Cultuurschuur ( zoals zaalhuur, consumpties, entreegelden en huur uit 
niet-collectieve ruimten).  Voorts tracht de Stichting inkomsten te genereren uit bijdragen van nationale en lokale fondsen en 
heeft zij een aantal vaste donateurs. 

De uitgaven van de Stichting bestaan uit de exploitatiekosten van het gebouw waarbij energieverbruik een van de grootste 
componenten vormt, vrijwel alle voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan zodat arbeidskosten tot een 
absoluut minimum beperkt blijven .  

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de waarde van het gebouw waarbij geldt dat de balans een vertekend 
(te positief) beeld geeft van de werkelijkheid omdat in het verleden al gebleken is dat de  markt geen kansen ziet voor 
rendabele exploitatie op commerciële basis.  

De penningmeester  voert een financiële administratie die jaarlijks wordt gecontroleerd door een accountant 

 

 

 



DOELSTELLINGEN 2016 - 2018 

De Stichting Cultuurschuur stelt zich na de realisatie in 2014 thans ten doel het beheren en het exploiteren van het 
voormalige  gemeentehuis van de gemeente Wieringermeer in de sfeer van welzijn, historie  en cultuur in de Wieringermeer; 

Speerpunten van beleid voor de komende periode zijn: 

Algemeen 

- laagdrempeligheid en optimale openstelling voor de lokale bevolking zodat CS  de positie versterkt van sociaal en 
cultureel hart van de Wieringermeer; 

- voortdurend bewust zijn  van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de CS als factor bij bevorderen 
leefbaarheid en faciliteren verenigingsleven,  

- duurzaamheid in energiegebruik , inkoop en toepassing van materialen, 
- bestendiging van onze relatie met  onze begunstigers, 
- bestendiging van goed overleg met lokale overheid, bestendiging van onze relatie met huurders, lokale overheid, 

begunstigers. 
- Versterking van de communicatie met de lokale bevolking. 

Vrijwilligers 

- motivering en enthousiasmering van het vrijwilligersteam, 
- verzelfstandiging van de hiertoe geformeerde beheers-groep, 
- cultiveren en handhaven van de CAN DO mentaliteit.  

Financieel 

- sluitende begroting door discipline in uitgaven- patroon en attentie voor de duurzaamheid van de inkomstenstroom,  
- overdracht budgetten aan werkgroepen, 
- toekomstbestendigheid door begrotings-discipline en opbouw van voorzieningen voor de lange termijn, 
- waar gewenst sociaal verhuurder,  
- waar mogelijk commerciële benadering, 
- donateursactie.  

Huurders 

- optimale facilitering van de wensen en eisen van onze gebruikers/huurders; 
- streven naar leegstandspercentage beneden 2%, 
- bestendiging van onze relatie met huurders. 


