Beleidsplan Voet anno 2021, ter goedkeuring door ALV 2021
Oorsprong
Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden (in de wandelgangen 'Voet') werd op
14 oktober 1937 opgericht door een groep enthousiaste Culemborgers met belangstelling
voor en kennis van de historie van Culemborg.
Beleid en strategie
Het Genootschap stelt volgens de statuten tot doel
a.
b.
c.
d.

belangstelling voor en kennis van de historie in het algemeen, en in het bijzonder die
van Culemborg en omgeving;
behoud en herstel van in Culemborg en omgeving aanwezige monumenten van
historie en landschap;
behoud van voorwerpen en documenten die voor de historie van Culemborg en
omgeving belangrijk zijn;
alles wat met het hiervoor in dit artikel gemelde verband houdt in de ruimste zin van
het woord.

Driemaal per jaar wordt een VOETNOOT gepubliceerd: een cahier vol wetenswaardige
informatie over een onderwerp uit het rijke (Culemborgse) verleden. Incidenteel geeft het
Genootschap extra boeken en brochures uit.
De leden ontvangen driemaal per jaar een papieren nieuwsbrief.
Via website en e-mail worden leden op de hoogte gehouden van actuele informatie. Via
websites wordt ook historische informatie over Culemborg beschikbaar gemaakt. Het
Genootschap wil die toegankelijkheid sterk bevorderen.
Per jaar worden meestal zes lezingen en drie excursies per jaar georganiseerd. Bij goed
weer is er jaarlijks een fietstocht in de buurt van Culemborg met een historisch thema.
Indien nodig of wenselijk worden werk- en leesgroepen in rond een historisch of actueel
onderwerp ingesteld.
Dwarsverbanden
Door het kiezen van (jaar)projecten wil het Genootschap samenhang brengen tussen
Voetnoten, lezingen, excursie en website. Ook wordt dan steeds de samenwerking met
derden gezocht.
Pleitbezorgen
Een ander belangrijk doel van Voet is het ondersteunen van het behoud en herstel van in
de in Culemborg en omgeving aanwezige monumenten van historie en landschap. Door
zitting te nemen in commissies of werkgroepen die zich met deze onderwerpen bezig
houden brengen we onze visie/zorg/aanbeveling onder de aandacht. En waar nodig
wordt een aan de bel getrokken bij de gemeente, provincie, de politiek en wordt zo nodig
de pers ingeschakeld.
Voet maakt zich ook druk over behoud van voorwerpen en documenten die voor de
historie van Culemborg en omgeving belangrijk zijn. De vereniging doet dit op
verschillende manieren, onder andere door het verzamelen van historische boeken en
tijdschriften in een voor de leden toegankelijke bibliotheek. Indien ons collecties van
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tekst- en beeldmateriaal worden aangeboden, sluizen wij die door naar het Regionaal
Archief Rivierenland. Voor historische objecten verwijzen wij naar het Museum.
Bestuurssamenstelling per 1 december 2020
Voorzitter: H. Saan,
Secretaris: B, Holtkamp, tevens verantwoordelijk voor de bibliotheek,
Penningmeester: P. Otten, tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie,
Algemeen bestuurslid belast met redactie: M. Bugter,
Algemeen bestuurslid belast met website: mevrouw W. Dehing,
Algemeen bestuurslid belast lezingen en excursies: mevrouw I. de Weerdt,
Algemeen bestuurslid belast met Erfgoedzaken: H. Clarisse.
Het bestuur hanteert een Rooster van Aftreden conform de statuten.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan aantoonbaar gemaakte kosten voor
de vereniging.
Commissies
Het bestuur kan commissies instellen ter ondersteuning van haar werkzaamheden. Nu
functioneren er commissies voor Redactie, PR en Excursies.
Financiën
De leden betalen een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie. Veel
leden vullen dat aan met een kleine of grotere donatie. Ook is het mogelijk voor de leden
periodiek te schenken. Legaten worden aangenomen.
Voor grote projecten doen we voor de financiering een beroep op fondsen zoals het
Cultuurfonds Culemborg en anderen zonder onze onafhankelijkheid hierbij weg te geven.
De vereniging heeft een zakelijke bankrekening bij ING. Daarnaast is er een aan de
rekening gekoppelde spaarrekening. Ander vormen van vermogen(-sbeheer) heeft de
vereniging niet. De internetrekening wordt beheerd door de penningmeester. De
voorzitter heeft eveneens toegang tot deze rekening. Daarnaast heeft de
ledenadministrateur een inzagefunctie tot deze rekening.
Betaling aan bestuursleden (declaraties) worden in de bestuursvergadering door een
ander bestuurslid afgetekend. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding.
Jaarlijks wordt ter goedkeuring de begroting aan de Algemenen Ledenvergadering
voorgelegd.
Er is een publicatiefonds (van Hazendonkfonds) waarin jaarlijks gestort wordt ter
financiering van grotere publicaties.
Privacy
Het beheer van persoonsgegevens van de leden is volgens de huidige wetgeving
ingericht en vastgelegd in een Privacyreglement.
Verantwoording
Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering. Deze bestaat uit een jaarverslag van de secretaris en een financieel
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jaarverslag. De jaarrekening wordt daarbij eerst goedgekeurd na verslag van de
Kascommissie. De kascommissie heeft een reglement.
Bedoelde jaarstukken worden voor deze vergadering op de website van de vereniging
geplaatst: www.voetvanoudheusden.nl

Gegevens
Vereniging A.W.K. Voet van Oudheusden
Secretariaat: Jacobsvicarie 18, 4105 CT Culemborg
Tel: 0345-515347
E-mail: secretaris@voetvanoudheusden.nl
De statuten zijn voor het laatst aangepast op 20 juni 2014
KvK 4015 6881
ANBI RSIN 816046967
Bankrekening NL90 INGB 000 502 3582
Goedgekeurd in de vergadering van ….…….. jaarvergadering 2021

3

