Beleidsplan Stichting Hej ‘t al eheurd 2019-2020
1.Inleiding
1.1 Aanleiding
De stichting Hej ’t al eheurd is onder andere opgericht om het erfgoed in de gemeente Twenterand
tot leven te brengen en dit te behouden voor de toekomst.
Versterken van de cultuur en historische identiteit van de regio door verbinden van activiteiten.
Versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het ‘wij- gevoel’ vergroten. Niet
alleen binnen de dorpsgrenzen, maar binnen de regio. Impulsen geven aan cultuurparticipatie.
(Immaterieel) cultureel erfgoed (zoals streektaal, oude tradities en verhalen), bewaren en
doorvertellen door evenementen en culturele activiteiten te organiseren.
1.2 Waarom ANBI
De stichting wenst te worden aangemerkt als ANBI omdat we geen winstoogmerk hebben en
nagenoeg al haar activiteiten het algemeen nut dienen.
Om fondsen en subsidies binnen te krijgen voor projecten zijn we voor sommige subsidies een ANBI
status nodig.
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3. Beleid en strategie
3.1 Doel
De stichting heeft ten doel:
Het tot leven brengen van historisch erfgoed en dit behouden voor de toekomst.
Het versterken van de maatschappelijke cohesie tussen mensen, bedrijven en overheden.
Het vergroten van het sociaal kapitaal
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In 2019 zijn we opgericht en ons eerste project is CODENAME ZIPPER.
CODENAME ZIPPER is een locatietheatervoorstelling op de historische Brink, waar het verleden tot
leven komt en het publiek de bevrijding opnieuw meemaakt, 75 jaar na dato. Een plan waaraan
iedereen in Den Ham, Twenterand of daarbuiten kan meewerken en amateurs en professionals
samenwerken. Een plan waar muziek, theater, cultureel erfgoed en historie hand in hand gaan. Voor
CODENAME ZIPPER putten we uit onze geschiedenis om te herdenken, verbinden en inspireren.
3.2 Doelgroep
Als doelgroep hebben we alle inwoners van Twenterand en haar omgeving.

3.3 Hoe bereiken we ons doel.
We beginnen in 2020 met een uitvoering van CODENAME ZIPPER:
Het uitgangspunt voor de voorstelling zijn de indrukwekkende verhalen over oorlog en bevrijding in
Den Ham. Deze verhalen liggen – soms letterlijk – voor het oprapen. Hammenaren zijn daar al actief
mee bezig; Melvin Chambers organiseerde in 2018 een herdenking voor Les Knight, die
internationale aandacht opleverde. De historische vereniging heeft brieven, boeken, verhalen en
zelfs materialen van dokter Kohly in haar bezit. Al deze verhalen vormen de basis voor dit project.
Na de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd de tribune te verlaten en een bevrijdingsmoment te
vieren, tussen de acteurs en muzikanten. We zorgen voor een moderne sfeer en muziek. In een
inspirerende setting en maken het thema bevrijding daarmee actueel. Want: welke keuzes maken wij
nu? Naast bovenstaande bestaat de ambitie om een tijdelijke expositie in te richten met materiaal
vanuit de Historische Vereniging. Dit kan bijvoorbeeld in het naastgelegen Middendorpshuis worden
gerealiseerd en worden gekoppeld aan de inhoud van de voorstelling. Zo is er bijvoorbeeld een stuk
van de motor van de Lancaster waar Les Knight mee crashte, bewaard gebleven. Uiteraard bestaat de
ambitie om een programmakrant of -boek uit te brengen met informatie en extra
achtergrondverhalen, dat gekoppeld wordt aan expositie en voorstelling. Er is in Twenterand veel
expertise over de Tweede Wereldoorlog. We willen nabestaanden en historici benaderen om een
aantal lezingen te geven over vrijheid. Deze zullen plaatsvinden in het voortraject en ten tijde van de
voorstelling. Uiteraard bestaat ook de ambitie om vluchtelingen de kans te bieden hun verhaal over
‘VRIJHEID’ te vertellen. Voor leerlingen uit groep 7/8 en middelbare scholieren die de voorstelling
willen gaan bezoeken, kunnen we een lesbrief opstellen die het bezoek voorbereid. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld een interview of gesprek voorbereiden. De ambitie bestaat om een speciale
schoolvoorstelling te plannen op 1 mei 2020, waar scholieren ouderen en begeleiders ophalen van
het bejaardentehuis om samen de voorstelling te gaan bekijken.

4. Werkzaamheden en activiteiten.
4.1 Werkzaamheden en activiteiten
De stichting Hej ’t al eheurd zal zich richten op het verkrijgen van subsidies , sponsorwerving van
fondsen en bedrijven, om zodoende gelden binnen te krijgen om de doelen te verwezenlijken.
Ook zal de stichting proberen zoveel mogelijk vrijwilligers in te zetten binnen een project, terwijl alles
aangestuurd wordt door professionals en iemand van het bestuur.
Zoals al vermeld bij punt 3.3 beginnen we met een muziektheatervoorstelling CODENAME ZIPPER, dit
brengt voor het bestuur van de stichting best veel werkzaamheden met zich mee, maar als de
subsidie en fondsen binnenkomen en toegekend worden gaan we zoveel mogelijk werkzaamheden
uitbesteden aan professionals. Wel wordt er door de bestuursleden van de stichting gecontroleerd.
De bedoeling is om met verschillende kerngroepen te beginnen van vrijwilligers, professionals en
iemand van het bestuur.
In het bestuur zitten twee bestuursleden die een historische achtergrond hebben en dus goed
kunnen meedenken over het levend houden van oude verhalen, streektaal en tradities.
Verder werken we met CODENAME ZIPPER samen met allerlei andere verenigingen en stichtingen uit
de omgeving, en dit wordt ook gecoördineerd via de stichting.

Het is de bedoeling dat bij iedereen na deze voorstelling het besef heeft dat vrijheid kwetsbaar is,
en dat het waard is om vrijheid te vieren en te koesteren.
Door een goed script en de mogelijkheid om alles goed aan te sturen zal dat lukken.
CODENAME ZIPPER is een kwalitatief hoogwaardig, onderscheidend project, geworteld in brinkdorp
Den Ham, met een ten minste regionale uitstraling. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. De
ontwikkeling en uitvoering van CODENAME ZIPPER draagt bij aan:
Een duurzame versteviging van regionale amateurkunst door ambitieuze interdisciplinaire
samenwerking en samenwerking met professionals
Een divers en levendig podiumkunst landschap;
Het tot leven brengen van historisch erfgoed en dit behouden voor de toekomst;
Het aansluiten bij activiteiten omtrent de herdenking van 75 jaar bevrijding op unieke en
grootschalige wijze;
Het versterken van de maatschappelijke cohesie tussen mensen, bedrijven en overheden, zowel
binnen als buiten regio Twenterand
Is dit project in 2020 ten einde dan gaan we verder met een volgend project waarmee we het WIJ
gevoel vergroten.
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5.2 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig
vacatiegeld. Op dit moment wordt er geen vacatiegeld aan bestuursleden betaald.
Aan de vrijwilligers wordt geen vergoeding betaald die hoger is dan de vrijstelling voor vrijwilligers.
Op dit moment worden aan de vrijwilligers nog geen vergoedingen gegeven.

5.3 Raad van toezicht
Mocht er in de nabije toekomst een Raad van toezicht komen,
dan geldt hiervoor ook bovenstaand beloningsbeleid.

5.4 Beheer van het vermogen.
De administratie is zo ingericht dat alle inkomsten en kosten op een duidelijk en goed leesbare manier
verantwoord worden. In de statuten wordt vermeld dat het bestuur verplicht is om binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te
stellen. Er zijn (uiteraard) nog geen gegevens opgesteld omdat 2019 het eerste jaar is van de stichting.
De jaarstukken zullen worden opgesteld met een accountantsverklaring (samenstelopdracht). Na
afloop van het jaar zal er dus verantwoording afgelegd moeten worden.

De penningmeester is bevoegd om betalingen te verrichten. Tevens is de voorzitter van de stichting
bevoegd om betalingen te verrichten of tegen te houden. Betalingen worden pas verricht als er
handtekeningen op de facturen staan van de penningmeester en de productieleider van een project.
Te beginnen met het project CODENAME ZIPPER.

6. Financiële gegevens.
6.1 Begroting 2019-2020 (eind 2019 wordt pas begonnen met uitvoering project)
Deze kan opgevraagd worden bij de penningmeester.

6.2 Bijzonderheden inkomsten uitgaven.
Voor het verkrijgen van inkomsten gaan we verschillende fondsen aanschrijven voor een bijdrage. Per
fonds zal de eventuele toezegging (uiteraard) anders zijn. De fondsen hebben meestal diverse
voorwaarden waar de stichting aan moeten voldoen. Dit zal uiteraard ook uitgevoerd worden.
Daarnaast zal ook de plaatselijke bevolking en de bedrijven van de gemeente Twenterand worden
uitgenodigd om een bijdrage te doen. Door het verkrijgen van een culturele ANBI status zal het voor
menigeen een extra reden zijn om een bijdrage te leveren.
De uitgaven worden wel begroot, maar we proberen hierop zoveel mogelijk te besparen. Indien er
geld overblijft van het eerste project (CODENAME ZIPPER), zal dit gebruikt gaan worden voor volgende
projecten. Echter , indien het bestuur besluit de stichting op te heffen, zal het eventuele overtollige
geld besteed aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling. Dit is een voorwaarde die ook in
onze statuten is opgenomen.

