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BELEIDSPLAN	  STICHTING	  BURGER	  WEESHUIS	  ZIERIKZEE	  

	  

	  	  

1.	  Doelstelling	  en	  het	  actuele	  beleid	  

De	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  luidt:	  	  

1.	   De	  stichting	  heeft	  ten	  doel:	  	  
	   a.	   Vervulling	  van	  de	  cultuurhistorische	  taak	  van	  het	  Burger	  Weeshuis,	  zoals	  deze	  in	  de	  loop	  

van	  de	  tijd	  is	  gegroeid	  en	  zich	  verder	  zal	  ontwikkelen	  in	  het	  bijzonder	  de	  instandhouding	  
van	  het	  Burgerweeshuis	  aan	  de	  Poststraat	  45	  te	  Zierikzee	  en	  het	  belendende	  koetshuis	  aan	  
Wevershoek	  te	  Zierikzee,	  gemeente	  Schouwen-‐Duiveland,	  alsmede	  van	  het	  daartoe	  
behorende	  cultuurhistorische	  bezit;	  

	   b.	   Dienstbaarheid	  ten	  behoeve	  van	  de	  samenlevingsopbouw	  van	  Zierikzee	  (gemeente	  
Schouwen-‐Duiveland)	  in	  het	  algemeen	  en	  behartiging	  van	  de	  maatschappelijke	  en	  de	  
sociale	  belangen	  van	  de	  jeugd	  in	  Zierikzee	  (gemeente	  Schouwen-‐Duiveland)	  in	  het	  
bijzonder,	  

	   en	  het	  verrichten	  van	  al	  hetgeen	  met	  het	  vorenstaande	  verband	  houdt	  of	  daartoe	  bevorderlijk	  
kan	  zijn.	  

2.	   De	  stichting	  dient	  het	  algemeen	  belang.	  

3.	   De	  stichting	  heeft	  geen	  winstoogmerk.	  

4.	   De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  bereiken	  door	  het	  nemen	  van	  initiatieven	  en	  het	  
stimuleren	  daarvan,	  mede	  door	  het	  beschikbaar	  stellen	  van	  geldelijke	  middelen	  en	  voorts	  door	  
alle	  andere	  wettige	  middelen	  die	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur	  bevorderlijk	  kunnen	  zijn	  voor	  
het	  realiseren	  van	  de	  doelstellingen.	  

Het	  actuele	  beleid	  is	  er	  in	  eerste	  instantie	  op	  gericht	  het	  pand	  aan	  de	  Poststraat	  te	  renoveren,	  met	  
name	  wat	  betreft	  restauratie	  van	  het	  goudleer	  behang	  en	  plafondschilderij	  in	  de	  Regentenkamer.	  

Deze	  werkzaamheden	  worden	  in	  de	  loop	  van	  2012	  en	  2013	  uitgevoerd.	  

Het	  goudleer	  behang	  en	  de	  plafondschildering	  zijn	  qua	  omvang	  en	  voor	  Nederlandse	  begrippen	  
uitzonderlijk	  en	  zeer	  zeldzaam.	  
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Nadat	  deze	  werkzaamheden	  zijn	  voltooid	  zal	  in	  overleg	  met	  de	  beheerder	  de	  Regentenkamer	  worden	  
gebruikt	  voor	  het	  houden	  van	  lezingen/vergaderingen/rondleidingen	  e.d.	  

	  

2.	  De	  werkzaamheden	  van	  de	  stichting	  

Momenteel	  bestaan	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  stichting	  voornamelijk	  uit	  het	  in	  stand	  houden	  van	  
het	  Rijksmonument	  aan	  de	  Poststraat	  45	  te	  Zierikzee	  en	  aan	  de	  Wevershoek	  te	  Zierikzee.	  

Daarnaast	  worden	  de	  fondsen	  op	  een	  zodanige	  manier	  beheerd,	  dat	  de	  jaarlijkse	  inkomsten	  ten	  
dienste	  staan	  van	  het	  hiervoor	  omschreven	  doel.	  

In	  verband	  met	  de	  voormelde	  restauratie	  zal	  een	  gedeelte	  van	  het	  eigen	  kapitaal	  worden	  aangewend	  
voor	  betaling	  van	  kosten	  van	  de	  restauratie.	  

	  

3.	  Fondsenwerving	  

Met	  het	  oog	  op	  de	  hierboven	  omschreven	  restauratie	  is	  een	  actief	  beleid	  ingezet	  met	  het	  verzenden	  
van	  bedelbrieven	  en	  het	  deponeren	  van	  flyers	  met	  betrekking	  tot	  de	  restauratie,	  bij	  diverse	  
instanties.	  

Goede	  doelinstellingen	  zijn	  aangeschreven	  voor	  het	  doen	  van	  donaties	  voor	  de	  restauratie.	  

In	  het	  najaar	  van	  2012	  en	  het	  voorjaar	  van	  2013	  zullen	  lezingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  restauratie	  bij	  
diverse	  service	  clubs	  op	  Schouwen-‐Duiveland	  worden	  gehouden.	  	  

	  

4.	  De	  wijze	  waarop	  de	  stichting	  de	  fondsen	  en	  het	  vermogen	  beheren	  

Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  beheert	  het	  vermogen	  op	  een	  zeer	  zorgvuldige	  wijze	  waarbij	  de	  
afzonderlijke	  bestuursleden	  ieder	  zijn	  of	  haar	  taak	  heeft.	  

De	  regent/bestuurder	  landbouwzaken	  ziet	  toe	  op	  beheer	  van	  de	  aanwezige	  landbouwgronden	  en	  
bijbehorende	  pachtadministratie.	  
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De	  regent/penningmeester	  beheert	  de	  financiën	  en	  effecten;	  belangrijke	  beslissingen	  omtrent	  de	  
effectenportefeuille	  worden	  genomen	  door	  het	  hele	  bestuur.	  

	  

5.	  Besteding	  van	  fondsen	  en	  vermogen	  

In	  de	  afgelopen	  jaren	  van	  haar	  bestaan	  heeft	  de	  stichting	  een	  redelijk	  groot	  vermogen	  opgebouwd	  
o.a.	  door	  verkoop	  van	  een	  schilderij	  aan	  het	  Zeeuws	  Museum	  te	  Middelburg.	  

Door	  zorgvuldig	  beleggingsbeleid	  is	  het	  vermogen	  verder	  toegenomen.	  

Het	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  het	  verkrijgen	  van	  donaties	  is	  erop	  gericht	  om	  fondsen	  te	  werven	  
welke	  uitsluitend	  worden	  besteed	  ten	  behoeve	  van	  de	  restauratie	  van	  het	  goudleer	  behang	  en	  
plafondschildering	  en	  deze	  donaties	  worden	  dit	  jaar	  en	  komend	  jaar	  één	  op	  één	  aangewend	  voor	  
betaling	  van	  de	  kosten	  van	  deze	  werkzaamheden.	  

	  	  

Namens	  het	  Bestuur	  van	  	  

Stichting	  Burger	  Weeshuis	  Zierikzee	  

Mr	  S.	  Lettinga,	  voorzitter	  van	  het	  	  

College	  van	  Regenten	  en	  Regentessen	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


