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Beleidsplan 

Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee 
 

Het Beleidsplan beschrijft de missie en doelstelling van de 
Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee. Aangegeven wordt 
welke activiteiten worden ondernomen, hoe de zijn 
georganiseerd en hoe de financiële middelen 
verantwoord. Het beleidsplan geldt voor de periode van 
vijf jaar van 2020 tot en met 2026. 
 
Goedgekeurd door het bestuur SVEZ 
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1 Inleiding 

De Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee (SVEZ) heeft als doelstelling het behouden, 

benutten en beleven van het erfgoed van Zierikzee. De Vrienden zetten in op verbinden. Het 

verbinden met initiatieven in de erfgoedgemeenschap van Zierikzee en die van Schouwen-

Duiveland. SVEZ kan zelf projecten initiëren, vrijwilligers inzetten en projecten van anderen 

financieel ondersteunen. Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis. Inkomsten bestaan 

uit de jaarlijkse bijdrage van de donateurs, donaties en sponsoring. 

In dit beleidsplan wordt missie en strategie beschreven en hoe het bestuur zijn doelen 

wenst te bereiken.  
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2 Missie 

▪ Doelstelling 

De doelstellingen in de statuten kunnen het best worden samengevat als: het leveren van 

een bijdrage aan het behouden, benutten en beleven van het erfgoed van Zierikzee. Het 

erfgoed van Zierikzee kan niet los worden gezien van het eiland Schouwen-Duiveland. 

Vandaar de toevoeging in het logo in verbinding met Schouwen-Duiveland. 

Het benutten en beleven van het erfgoed is ook van groot belang voor de lokale economie. 

Zierikzee en Schouwen-Duiveland kunnen aan kwaliteit winnen door het goed benutten en 

beleven van het vele en fraaie historisch erfgoed. SVEZ wil inzetten op het vergroten van de 

toegankelijkheid en de kwaliteit van de presentatie. Dit vergroot tegelijkertijd de verblijftijd 

van bezoekers en toeristen. 

▪ Kernwaarden  

SVEZ wil verbinden. Dit is dan ook een belangrijke kernwaarde. Voor de uitvoering van 

projecten wordt actief de verbinding gezocht met andere erfgoedinitiatieven in Zierikzee en 

Schouwen-Duiveland: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. 

▪ Strategie  

SVEZ is afhankelijk van de donateurs. Zij zorgen voor een basisinkomen waarmee 

initiatieven kunnen worden ontplooid. Het werven van nieuwe vrienden is een continue 

actie. Maar ook het binden, boeien en vasthouden van donateurs is van belang. Door een 

regelmatige nieuwsvoorziening in de vorm van Nieuwsbrieven en -flitsen wordt de 

betrokkenheid gestimuleerd. 
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3 Activiteiten 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de stichting de komende jaren wenst te bereiken en 

op welke wijze. De volgende activiteiten worden voorzien. 

▪ Benutten en beleven van historische gebouwen in Zierikzee.  

Denk daarbij aan de Dikke Toren, de Noord- en Zuidhavenpoort en de Nobelpoort. SVEZ zet 

daarbij in op het geven van informatie aan bezoekers en het presenteren van boeiende 

verhalen uit de rijke geschiedenis van Zierikzee en Schouwen-Duiveland. Ook de inrichting is 

hiervan onderdeel, zodat een interessante presentatie ontstaat met historische kostuum en 

informatie. Verhalen worden ook vastgelegd in publicaties van SVEZ. Het streven is dat de 

historische gebouwen gratis toegankelijk zijn. Dat vergt overleg met de eigenaar, 

bijvoorbeeld de gemeente en een eventuele huurder die gebruik maakt van het gebouw.  

▪ Financiële ondersteuning van erfgoed initiatieven in Zierikzee of Schouwen-Duiveland. 

De culturele- en erfgoedgemeenschap zijn gelukkig goed ontwikkeld in Zierikzee en op het 

eiland Schouwen-Duiveland. In die gemeenschap leven veel ideeën en ontstaan 

voortdurend initiatieven. SVEZ wil daarbij stimuleren, helpen en verbinden. Voor de 

realisatie van initiatieven kan SVEZ een financiële bijdrage geven. Belangrijke toets criteria 

zijn daarbij: past het project in de doelstellingen van SVEZ en is de verbinding gezocht met 

andere initiatieven. 

▪ De uitvoering van specifieke projecten 

SVEZ kan ook zelf specifieke projecten uitvoeren. Daarbij wordt verbinding gezocht en geput 

uit eigen middelen. Het aanvragen van sponsering en subsidie kunnen een onderdeel 

vormen.  
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4 Communicatie 

De nieuwsvoorziening van SVEZ is belangrijk. Het boeien en binden van donateurs en het 

bereiken van een bredere doelgroep is cruciaal. Daarbij worden de volgende middelen 

ingezet. 

▪ De website 

De website www.vriendenerfgoedzierikzee.nl is een informatiebron van belang. De website 

wordt actueel gehouden en overzichten van projecten bijgehouden. Tevens is de website 

van belang informatie te geven over de organisatie, het beleid en de verantwoording. 

▪ Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen 

Regelmatig verschijnen er Nieuwsbrieven met informatie naar de donateurs over erfgoed 

initiatieven in algemene zin en de specifieke initiatieven van SVEZ. Nieuwsflitsen worden 

verzonden voor bijzondere en actuele gebeurtenissen. 

▪ Benutten van lokale en regionale media 

Voor de naamsbekendheid van SVEZ worden de lokale media benut voor het geven van 

informatie aan een breder publiek.  

http://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/
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5 Organisatie 

▪ Bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en vergadert normaliter 6 maal per jaar. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor een transparante besluitvorming en verantwoording. Het 

bestuur stuurt de verschillende werkgroepen aan en zorgt voor eenheid in beleid. Het 

bestuur vertegenwoordigt de Stichting in haar contacten met de donateurs, sponsoren, 

erfgoed organisaties en overheden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de 

werkzaamheden. Alle inzet is vrijwilligerswerk. 

▪ Werkgroepen 

De volgende werkgroepen zijn voorzien:  

− Kostuumgroep 

− Specifieke projecten 

− Openstelling en inrichting historische gebouwen zoal Dikke Toren en Noord- en 

Zuidhavenpoort. 

Elke werkgroep heeft een bestuurslid als contactpersoon om te bewaken dat de uitgevoerde 

werkzaamheden in lijn zijn met doelstellingen en het beleidsplan. De taak- en werkverdeling 

binnen de werkgroepen wordt aan de werkgroepen zelf overgelaten en werkgroepen 

kunnen per project bezien. Leden van werkgroepen ontvangen geen vergoeding voor 

werkzaamheden. Alle inzet is vrijwilligerswerk. 

▪ Inkoop 

Diensten en producten die SVEZ nodig heeft voor het benutten en beleven van erfgoed 

worden bij voorkeur lokaal ingekocht. Op deze manier wordt de lokale kunst- en 

erfgoedinfrastructuur gestimuleerd. Voor geleverde diensten en producten wordt BTW 

betaald. 
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6 Financiën 

Inkomsten van de Vrienden bestaan uit bijdragen van de donateurs, sponsoring en donaties. 

▪ Donateurs en schenkingen 

SVEZ kent twee soorten donateurs. Eerst de individuele donateurs, Poorters, voor € 25 per 

jaar en een Poorter voor twee van € 45 per jaar. Daarnaast kunnen bedrijven Reder worden 

met een jaarlijkse bijdrage van € 350 Reder Brons, € 500 Reder Zilver en € 1000, Reder 

Goud. Het streven is de komende 5 jaar 200 Poorters geregistreerd te hebben en 10 Reders. 

De gemiddelde inkomsten liggen dan rond de € 6.000 per jaar. Ook mogelijke schenkingen 

zijn onderdeel van de inkomsten. 

▪ Sponsoring 

Voor specifieke initiatieven kunnen sponsors worden benaderd voor het leveren van een 

bijdrage in het project. De eigen financiële inbreng van SVEZ kan dan als vliegwiel fungeren 

om een multiplier te bereiken. Sponsoren kunnen zijn lokale, regionale en landelijke 

fondsen. Subsidie kan worden gevraagd aan de gemeente Schouwen-Duiveland en de 

provincie Zeeland. Lokale bedrijven kunnen worden betrokken voor de realisatie van 

projectonderdelen. Vaak is daar ook de bereidheid financieel bij te dragen. 

▪ Donaties 

Bij de openstelling van historische gebouwen, zoals de Dikke Toren en de Noordhavenpoort 

kunnen bezoekers een donatie doen aan SVEZ. Hetzelfde geldt voor het beschikbaar stellen 

van brochures met voorlichting en verhalen over het erfgoed en haar geschiedenis. Deze 

worden gratis beschikbaar gesteld aan de bezoeker. Ter dekking van de onkosten wordt aan 

de bezoeker een vrijwillige bijdrage gevraagd. De donatie-pot wordt beheerd door het 

bestuur van SVEZ. Wekelijks wordt de donatie-pot overgemaakt naar de bankrekening van 

SVEZ en ingeboekt onder donaties. 
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7 Verantwoording 

Jaarlijks wordt een financieel verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Dit conform de 

regels van de belastingdienst voor ANBI CI organisatie. ANBI CI staat voor Algemeen Nut 

Beogende Instelling Culturele Instelling. Het jaarverslag en de financiële verantwoording 

worden gepubliceerd op de website www.vriendenerfgoedzierikzze.nl. 


