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INLEIDING
Door de voorzitter is op 17 november een conceptversie van dit beleidsplan met begroting 2021
aangeboden aan het bestuur. De hierna genoemde plannen en voorgestelde data zijn alle onder
voorbehoud van de coronasituatie.
Er wordt toegewerkt naar twee presentatiemomenten. Begin maart licht het presentatiemoment
rondom ondertekening van de schenkingsovereenkomst met PW en de koepelovereenkomst met de
gemeentearchivaris, eventueel in combinatie met de presentatie van de encyclopedie van
Muiderberg van HM. Begin september vindt er na een gedegen voorbereiding wordt een krachtig
presentatiemoment plaats waarbij het eerste nummer van ons magazine wordt uitgebracht en het
programma voor Open Monumentendag zaterdag 11 en zondag 12 september wordt bekend
gemaakt.
Uit de reacties die wij in gesprekken, vanuit de media en via emails ontvangen, ook van de in
opheffing zijnde comité oud Muiderberg, blijkt dat ons initiatief in goede aarde is gevallen.
We gaan aan de slag!
Muiderberg, 21 november 2020
Namens het bestuur van Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg
Jos Gunneweg, voorzitter
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BEGROTING
STICHTING MONUMENTAAL & HISTORISCH MUIDERBERG

Begroting 2021
BATEN

begroot
spec.
totaal

gemeente Gooise Meren
subsidie gemeente Gooise Meren , schatting
zakelijk : sponsoren-adverteerders
geschat 1e jaar
(sponsor en advertentiematrix nader
uit te werken )
particulieren: vrienden en donateurs
vrienden en donateurs geschat 1e jaar 5 à € 100,-- + 50 à € 10,--

werkelijk
5
spec.
totaal

€ 5.000

P.M.

P.M.

Dorpsraad Muiderberg eenmalig
toegezegd; bedoeld voor nr 1 magazine

€ 1.400

projectsubsidies
donatie St Comite Oud Muiderberg
(toegezegd)
projectsubsidie gemeente
(in 2020 € 2.500,--)
projectsponsor literaire salon

totaal

€ 1.700

pm
pm

€ 8.100
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LASTEN

begroot
spec.

werkelijk
totaal

spec.

totaal

algemeen
postbus 50% van € 265,-hosting website
software, printkosten , diversen
drukwerk o.a. folder / ansichten donateurswerving
huur ruimte voor bibliotheek en publieksvoorlichting 10x
(waarvan € 100,-- in 2020)
bestuurskosten
vergaderingen Dag Bestuur 10x € 60,-bijeenkomst leden raad van advies + jaarvergadering Alg Bestuur
representatie en diversen
(waarvan € 100,-- in 2020)
magazine 2x p jr 1è jr alleen september
drukkosten 2500 magazines A4, 24 pags. of A5 40 pags. Incl 9% btw
(nodig 1500 maar 2500 is meest voordelige optie)
ontwerp logo en basisontwerp format magazine (eenmalig)
typografie, enveloppen, wervingsfolder (inleg)
assemblage, bezorgen
1e nummer h.a.h. (september)
projecten

€ 133
€ 80
€ 587
€ 600
€ 800
€ 2.200
€ 600
€ 250
€ 150
€ 1.000

€ 1.340
500
€ 400
€ 160
€ 2.400

project vrvSt Comite Oud Muiderberg

project open monumentendag
(in 2020 € 2.500,--)
literaire salon schrijvers en dichters over Muiderberg

totaal

€ 1.700

pm
€ 800

€ 8.100
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BELEIDSPLAN
Oprichtingsfase
Op vrijdag 6 november 2020 werd na een intensief voorbereidingsproces de stichtingsakte bij de
notaris gepasseerd. De oprichters, Gunneweg, De Beus en Vlaanderen waren hier niet bij maar
hadden ivm corona een volmacht ondertekend. De notariskosten werden door een anonieme
sponsor voldaan.

Bankrekening - financiële administratie
Door pmr is direct na het passeren van de oprichtingsakte een bankrekening geopend bij de
RABObank. Het rekeningnummer is NL 57 RABO 0361 7054 33
Voor de door de pmr te voeren financiële administratie is ondersteuning verkregen van een
accountant- administratieconsulent (aac) die dit vanwege innige banden met Muiderberg bij wijze
van naturasponsoring zal verzorgen.

ANBI status
De aac mikt op een 'Culturele ANBI'. Donateurs en ondernemers die bij contract, voor vijf jaar een
donatie toezeggen, kunnen in die situatie hun aftrek met 25 resp. 50% ophogen.

Postbus
Voor fysieke post kan een postbus worden gedeeld met jdb. De adressering wordt dan
Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg p/a Postbus 44 , 1399ZG Muiderberg.

Website – emailadres
Bestuurslid mk zal de website bouwen, de secr zal de content aanleveren met inbreng van alle
bestuursleden. De vz heeft een overzichtje gemaakt van relevante websites (volgende pagina) en
heeft 7/11 een opstartoverleg gearrangeerd. Er is al een domeinnaam gereserveerd
www.monumentaalenhistorischmuiderberg.nl. Hierop staat de voorlopige versie. De website is begin
februari 2021 in definitieve vorm in de lucht.

Persbericht – publiciteit
Er wordt toegewerkt naar twee presentatiemomenten.
- begin maart :
licht presentatiemoment rondom ondertekening schenkingsovereenkomst met PW
en de koepelovereenkomst met de gemeentearchivaris, evt. in combinatie met de
presentatie van de encyclopedie van Muiderberg van HM.
- begin september:
na een gedegen voorbereiding een krachtig presentatiemoment waarbij het eerste nummer
van ons magazine wordt ten doop gehouden en het programma voor Open
Monumentendag za 11 - zo12 sept. wordt bekend gemaakt.
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Regeling verwerking persoonsgegevens
Om een kring van donateurs te vormen is een regeling verwerking persoonsgegevens noodzakelijk.
Deze wordt zodra gereed vanzelfsprekend op de website geplaatst.

Algemene , gratis donateurwervende ansichtkaartenserie
Er wordt een algemene donateurwervende ansichtkaartenserie gemaakt. Die gaat mee in het
magazine en zal op alle in aanmerking komende plekken worden neergelegd. Ontwerp en drukproces
opgenomen in productie eerste nummer magazine.
Het wordt een serie, elk halfjaar met het verschijnen van het magazine, een nieuwe. Gratis, met een
donateurwervende tekst op de achterzijde. Secr oppert er een 2-luik van te maken bv. met links een
actuele kleurenfoto van een pand en rechts hetzelfde maar dan een oude ansicht.
Op de voorzijde dan de tekst:

groeten uit
monumentaal & historisch
Muiderberg

dus ‘monumentaal’ op de actuele foto en ‘historisch’ op de oude ansicht en achterop een
toelichting. Dan zou het om een dubbel formaat gaan. Prijs per 1000st zeer redelijk.

Ansicht kan op elke openbare plek, ook in de horeca gelegenheden staan.
Begroting: Voor deze algemene kosten, incl. folder/ ansicht, is geraamd € 2.200,-- .
Hiervan zal plm € 200,-- in 2020 worden uitgegeven.
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BESTUUR
Samenstelling
Het bestuur bestaat bij de oprichting uit Jos Gunneweg, voorzitter, Jan de Beus, vice voorzitter-

archivaris, Frits Vlaanderen, secretaris, Frank Steensma, penningmeester, en Thijn
Westermann en Michiel Koekkoek lid.
Mevrouw Gré Dam, bij Muiderbergers welbekend, is benoemd tot Erevoorzitter.
Naar een bestuurslid uit de kring van docenten van het basisonderwijs wordt nog gezocht.
Nagedacht moet worden op welke manier wij de wervingsprocedure voor deze vacature
uitvoeren.
Er wordt een kandidaat genoemd die niet uit die kring komt maar gezien zijn achtergrond
wellicht meer geschikt zou zijn om de functie van eindredacteur van het magazine te
vervullen. Vz zal een gesprek hebben en dit aan het bestuur voorleggen.

Raad van advies art. 12 statuten
Er wordt gewerkt aan de vorming van een raad van advies bestaande uit die personen die al
een staat van dienst hebben op het gebied van de Muiderbergse monumenten en historie.
Reeds voorgesteld en in de vergadering 19/11 bekrachtigd door bestuur: mw Nel de Wit, dhr Harry
Mock, dhr Peter Wegman.
Begroting: Voor bestuurskosten is een bedrag van € 1.000,-- geraamd.

HALFJAARLIJKS MAGAZINE
We maken iets nieuws!
Geen 'boekje' of 'ledenblaadje' maar een ' historisch magazine ", een populair wetenschappelijk blad
met vaste rubrieken en boeiende artikelen en advertenties met een eigentijdse frisse opmaak. Het
tijdschrift wordt uitgegeven op A4 formaat, full color, omvang 24 pagina's inclusief omslag, waarvan
4 voor advertenties. Twee keer per jaar wordt het huis aan huis bezorgd, ook verkrijgbaar bij de Spar
en andere adressen. Buiten Muiderberg, tegen bijbetaling via de post. Het wordt in hoofdzaak
gefinancierd uit advertentie inkomsten (zie bij fondsenwerving). Het eerste nummer komt tot stand
met het door de Dorpsraad toegezegde startsubsidie. De naam wordt: Monumentaal & Historisch

Muiderberg
Begroting: Het eerste nummer wordt begin september 2021, ca 1 week vóór Open
Monumentendag uitgebracht. hiervoor is een post opgenomen van 1x € 1.900,-- plus € 500,-eenmalig.
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MONUMENTAAL
ALGEMEEN
De activiteiten zijn gebaseerd op art. 2.1-a en art. 2.2 van de statuten.
Er wordt aangesloten bij het project voorstellen gemeentelijke monumenten dat door de
tijdelijke werkgroep monumenten van de Dorpsraad is opgestart. Twee gemeenschappelijke
vergaderingen van bestuur en deze werkgroep hebben voor een integratie gezorgd.
In deze beleidssector kunnen we niet zelf het tempo bepalen maar wordt dit gedicteerd
door het tijdpad van gemeentelijke procedures en de datum van de jaarlijkse Open
Monumentendag (2021: za 11 / zo 12 sept).
De activiteiten vallen in de volgende onderdelen uiteen.

Activiteiten Open Monumentendag
Deze valt op za 11 / zo 12 sept 2021.
In maart wordt hiervoor een werkgroep ingesteld, die een plan met begroting +
subsidieaanvraag aan de gemeente uitwerkt. Er wordt aansluiting gezocht bij het centrale
thema dat de landelijke organisatie Open Monumentendag voor 2021 kiest. Het lokale
programma wordt ingebracht in de landelijke website.
In het meergenoemde overleg wordt alvast mondeling een claim gelegd op een
gemeentelijke bijdrage.
In het kader van het meergenoemde project zijn door de werkgroep op 12 en 13 sept jl.
mede beperkt door het coronaprotocol, vrij bescheiden activiteiten georganiseerd.
Opvallend was dat van de voor de bijeenkomst in KaZ za 12 sept uitgenodigde
eigenaars/bewoners van rijksmonumenten niemand heeft gereageerd. Geen aanmelding
maar ook geen afmelding waarom toch zo nadrukkelijk was verzocht.
Dit moet voor de organisatie voor 2021 een les zijn wanneer het er om zou gaan de
monumenteneigenaren een rol in de activiteiten te geven.

Volgen van het traject betreffende de inbreng van inwoners voor voorstellen
panden voor de gemeentelijke monumentenlijst
Deadline voor het indienen was 25 oktober jl. Er zijn nog geen duidelijke afspraken met de
gemeente hoe de informatie aan de deelnemers / bewoners / werkgroep / stichtingsbestuur
zal geschieden.
Ook is onduidelijk of de behandeling van de voorstellen door Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed (CRK en E) openbaar is en de stichting als vertegenwoordiger van
belanghebbenden ( degenen die op persoonlijke titel een pand hebben voorgesteld) daar
aanwezig kan zijn en evt. het woord mag voeren. Volgens de op de gemeentelijke website
gepubliceerde spelregels voor de CRK en E is dit voor omgevingsvergunningen en
bestemmingsplanwijzigingen het geval. Aanwijzen gemeentelijke monumenten wordt niet
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genoemd maar dit is voor Gooise Meren de eerste keer dus het beleid daaromtrent moet
nog worden geformuleerd. Wij moeten zorgen daar bovenop te zitten teneinde te
voorkomen dat al die voorstellen van inwoners in een 'black box' verdwijnen.

Bevorderen totstandkomen gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg
(art. 2.2. 3e aandachtsstreepje)

Vloeit logischerwijze voort uit het huidige project. De vz heeft in een de
burgerparticipatiebijeenkomst 21 sept. over de Erfgoedvisie Gooise Meren nagevraagd of
het instrument 'gemeentelijk beschermd dorpsgezicht' ook in stand blijft onder de nieuwe
Omgevingswet. Het antwoord was JA.
Er is door de werkgroep een contour van dit beoogde dorpsgezicht getekend. Hierbij worden
ook min of meer onbebouwde groenstructuren worden beschermd. Het idee is een brief uit
te doen aan B&W om te vragen deze procedure op te starten. ( Concept op de volgende
pagina's ) Er zal in hetzelfde overleg als hiervoor genoemd, vooroverleg over de tekst
worden gepleegd op ambtelijk niveau.
Inmiddels is er een brief van Erfgoedvereniging Heemschut waarin ook wordt gehint op een
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg. Dit wordt in ons briefconcept genoemd.
Het aanhangig maken van deze zaak bij het gemeentebestuur is geen kwestie waarbij alleen
het versturen van een dergelijke brief volstaat. Daar volgt een hele procedure op waarbij
niet ondenkbaar is dat er ook partijen zullen zijn die daar bezwaar tegen zullen maken. De
stichting i.c. de bestuurders die hiervoor het frontwerk doen, moeten dan wel sterk staan.
Daarom wordt door vz gevraagd om een bestuursbesluit met algemene stemmen.
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HISTORISCH
ALGEMEEN
Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen in art. 2 van de statuten.
Aanleggen collectie (2.2. 6e aandachtsstreepje) - samenwerking gemeente archief
Door het bestuur is Jan de Beus, vvz aangewezen als archivaris. Er is in twee gesprekken door va en
vvz-arch met de gemeente archivaris een route verkend richting een 'bewaarovereenkomst'. De
stichting gaat niet zelf een archief met archiefbewaarplaats realiseren maar zorgt dat collecties, via
schenkingsovereenkomsten, onder de bewaarovereenkomst worden overgedragen aan het
gemeente archief. Wel zal de stichting van gedigitaliseerde stukken een back-up maken die
beschikbaar is voor gericht onderzoek en thematische publicatie op de website. Hierbij wordt op de
website een disclaimer en vermelding van credits geplaatst.
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Digitale collectie Wegman
De heer Peter Wegman heeft een megaklus geklaard door de verzamelingen van o.a. Jan ter Beek en
wijlen Piet de Raadt te digitaliseren. Jdb en jg hebben namens de stichting als intermediair
fungerend, contact tot stand gebracht met de gemeentearchivaris om te bereiken dat deze digitale
collecties na afsluiting van een schenkingsovereenkomst tussen Wegman en de stichting, ook worden
opgenomen in het gemeentearchief.

Schenking foto album Hellinga
Vvz-arch kan ook melding maken van een a.s. schenking van een fotoalbum zwart wit foto's jaren
'60. Dit staat in verband met de gemaakte publiciteit.

Vrijwilliger voor assistentie bij ordening en beschrijving geschonken collecties
In het kader van een schenkingsovereenkomst zal een globale ordening en beschrijving van de
aangeboden collectie moeten worden gemaakt. In het persbericht is een oproep gedaan voor een
vrijwilliger met ervaring op het digitale vlak ter assistentie van de vvz-arch. Is nog geen reactie op.

Bibliotheek
Er wordt gestreefd naar de opbouw van een bescheiden bibliotheek van Muiderberg boekjes.
Tot nu toe is echter nog geen (semi-) openbare locatie gevonden om dit onder te brengen.

Bridge collectie Harry Mock
Melding wordt gemaakt van het voorstel van Harry Mock, die een verzameling bridge parafernalia
heeft, die hij te zijner tijd graag in het beoogde Huis der Geschiedenis ondergebracht zou zien. Hij
wijst erop dat Muiderberg een bijzondere plek in de bridgewereld inneemt vanwege de Muiderberg
Conventie, ontwikkeld door een Onno Janssens, een topbridger die toen in ons dorp woonachtig was.
Deze bied-conventie wordt over de hele wereld veel toegepast. Er bestaat in Leerdam het Museum
van het Kaartspel en Bridge. Vz heeft HM per email geadviseerd zijn collectie eerst daar aan te
bieden. Ook omdat wij voorlopig niet toe zijn aan ons project.
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PROJECTEN
PROJECTEN
Project Comite Oud Muiderberg (basisschool jeugd; nader uit te werken)

Betreft resultaat bespreking vz jg en vcvz jdb dd 5 oktober jkl. met Margot Eras penningmr
van de inactieve st Comité Oud Muiderberg. Men is bereid om het batig saldo ad € 1.700,-aan ons te doneren op voorwaarde dat wij daar een in hun ogen goed project voor
bedenken.
De aanvankelijke gedachte 'iets' te doen met en voor de leerlingen van de basisscholen
wordt wegens corona voor 2021 niet als haalbaar gezien. We mikken op voortzetting van dit
project in 2022.
Begroting: Het beschikbaar komende bedrag hiervoor bedraagt € 1.700,--.
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FONDSENWERVING
Centrale marketing positionering:
Monumentaal & Historisch Muiderberg is niet alleen de naam van onze stichting, maar dat zijn de
adjectieven die precies de aantrekkelijkheid van ons dorp karakteriseren.

15

Dat spreekt iedereen aan! We mogen daarom in principe alle ondernemers in het dorp als
potentiële adverteerder/sponsor beschouwen. Daarnaast zullen we aan de inwoners van het dorp
vragen om als vriend of donateur geld te doneren. Ons 'magazine' speelt daarin een centrale rol en
dat is mogelijk omdat we het huis-aan-huis verspreiden. Bijdragen kunnen via IDEAL op onze website
gegeven worden.
We werken een sterk wervingsconcept waarbij onderscheid maken tussen:
VRIENDEN, bijdrage v.a. € 100,-- / jaar, voor 3 jaar toegezegd. Naamsvermelding (indien gewenst) in
het blad, in alle nummers van die 3 jaren. Gratis toegang voor alle lezingen etc. Werving, door
bestuursleden persoonlijk.
DONATEURS, bijdrage v.a. € 10,- per jaar, geen meerjarige verplichting.

Begroting: Voorlopig PM. Een bedrag van € 800,-- voor het eerste jaar moet haalbaat zijn en
voor 2022 e.v. zou gestreefd dienen te worden naar € 2.000,--/jaar.
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Gebruikte afkortingen
BESTUUR
- vz
-vvz-arch
-secr
-pmr
- tw
- mk

Jos Gunneweg, voorzitter
Jan de Beus, vice voorzitter - archivaris
Frits Vlaanderen, secretaris
Frank Steensma, penningmeester
Thijn Westermann, best. lid
Michiel Koekkoek, best. Lid

RAAD VAN ADVIES
- pw
- hm

Peter Wegman, schenker digitale collectie - lid raad van advies
Harry Mock, samensteller Encyclopedie van Muiderberg - lid raad van advies

luchtfoto omstr. 1934 (kerk is uitgebrand) ; collectie Gré Dam
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