Beleidsplan 2019 - 2023
De stichting Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten heeft als doel het bevorderen van
de interesse in en het onderzoek naar de historie van Voorne-Putten. In dit streven vervult
het Streekarchief Voorne-Putten een centrale rol. Met sponsoring en promotionele acties
werven de Vrienden middelen om het werk van het Streekarchief te ondersteunen.
De Vrienden trachten hun doel te verwezenlijken door:
a)

Het verlenen van geldelijke steun voor niet-subsidiabele verkrijgingen van voor het
Streekarchief relevante voorwerpen en materialen, alsmede het ontplooien van nietsubsidiabele activiteiten in het belang van het Streekarchief.

b) Het interesseren van sponsors en subsidiegevers.
c)

Het bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot het Streekarchief, onder
andere door het organiseren van openbare bijeenkomsten en het uitgeven en
ondersteunen van publicaties.

d) Het geven van input - daar waar het de publieksgerichte taken betreft - voor het
beleidsplan van het Streekarchief,
e) Het geven van bekendheid aan en het kweken van belangstelling voor het Streekarchief.
f)

Andere middelen die in overeenstemming zijn met het doel van de Vrienden, waaronder
het adresseren aan de overheid en het optreden zowel binnen als buiten rechte ter
behartiging van het doel van de Vrienden.

Elk jaar, gelijk met de behandeling van de jaarstukken, stelt het bestuur een activiteitenplan
vast, gebaseerd op bovenstaande doelstellingen. De financiële vertaling van het
activiteitenplan vindt plaats binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Het
vaststellen van de begroting en jaarrekening geschiedt door en onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de Vrienden.
In het beleidsplan 2019-2023 worden onderstaande items en ontwikkelingen van activiteiten
meegenomen:


Bevordering naamsbekendheid: Het verstrekken van folders en het bieden van de
mogelijkheid om Vriend van de Stichting van het Streekarchief Voorne-Putten te
worden.



Het leveren van een bijdrage aan de nieuwsbrieven van het Streekarchief.



Het organiseren van een Vriendendag;.



Deelname aan de jaarlijkse landelijke Archievendag.



Het verlenen van medewerking aan rondleidingen in het Streekarchief.



Het verlenen van financiële bijdragen aan of het verwerven van fondsen voor
projecten die van belang zijn voor het Streekarchief.



Het aanschaffen van (archief)materialen die voor het Streekarchief Voorne-Putten van
belang zijn.

Daarnaast streeft de stichting in nauwe samenwerking met het Streekarchief naar het tot
stand brengen van een brede samenwerking tussen de verschillende regionale historische
verenigingen, stichtingen en andere organisaties.

