
 

 

 BELEIDSPLAN 
 

1. Oprichting 

 De stichting Stichting Bolswards Historie is opgericht bij akte op 12 februari 1952 door H.A.J. Alma, 

destijds notaris te Bolsward. 

  

2.  Doel 

 Stichting Bolswards Historie heeft ten doel: 

 a. Haar betrokkenheid te tonen, in woord en daad, bij het woon- en leefklimaat van de stad 

Bolsward, in het bijzonder daar waar woon- of bedrijfsruimte verloren is of dreigt te gaan en 

waarvan behoud of herstel uit hoofde van historische waarde, architectuur of stadsbeeld 

wenselijk is. 

 b. Het verwerven in eigendom, het (laten) restaureren, eventueel herbouwen en exploiteren van 

(monumentale) panden in de stad Bolsward. 

 c. Het geven van advies (gevraagd dan wel ongevraagd) en het verlenen van medewerking in alle 

aangelegenheden welke betrekking hebben op al het handelen van particulieren, bedrijven, 

instellingen en publiekrechtelijke lichamen, voor zover dit handelen het terrein betreft van 

geschiedenis, cultuurhistorie, stadsherstel en stadsontwikkeling van Bolsward. 

 d. Het bevorderen dat de geschiedenis van Bolsward in de meest uitgebreide zin wordt 

vastgelegd en gearchiveerd en in een zo breed mogelijke kring bekend wordt gemaakt. 

 e. Het bevorderen dat de toekomstige ontwikkeling van Bolsward in de meest uitgebreide zin 

wordt bestudeerd en beoordeeld en in een zo breed mogelijk kring bekend wordt gemaakt. 

  

3. Activiteiten om de doelstelling te bereiken 

 a. Het in eigendom verwerven van registergoederen en roerende zaken. 

 b. Het overleggen met, inschakelen van en samenwerken met personen, instellingen, 

publiekrechtelijke lichamen en andere organisaties, in alle aangelegenheden het doel van de 

stichting betreffende. 

 c. Het verrichten van alle verdere handelingen, waaronder begrepen het voor zover nodig 

voeren van gerechtelijke procedures, die voor het verwezenlijken van de doelstelling 

bevorderlijk kunnen zijn. 

  

4. Beheer Vermogen 

 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

 a. De opbrengsten uit het vermogen van de stichting. 

 b. Bijdragen van donateurs 

 c. Subsidies 

 d. Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 e. Alle andere verkrijgingen en baten 

  

5. Beheer en besteding van het vermogen 

 De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de 

Stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. 

  



 

 

6. Beloningsbeleid bestuurders 

 Het bestuur hanteert voor haar bestuursleden geen beloningssysteem en heeft derhalve ook geen 

beloningsbeleid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakt kosten.  

  

7. Jaarstukken 

 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het 

bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van 

de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester. 

 De jaarstukken worden gepubliceerd op http://www.stichtingbolswardshistorie.nl. 
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