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Kunst, cultuur en historie legt verbinding 
tussen mensen door de tijd heen.

Inleiding: 
Stichting “het Groene HartHuys” is een initi-
atief van de Historische Kring, de Culturele 
Commissie en de Kunstkring Bodegra-
ven-Reeuwijk en de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk. Oorspronkelijk komt dit idee 
voort uit het beleid “Kunst in de dorpen”. In 
dit beleid stond dat het goed zou zijn om een 
maatschappelijk platform te vormen voor 
kunst, cultuur en historie met een kleine ‘k’, c ‘ 
en ‘h’. Dit platform werd omgezet tot stichting 
“het Groene HartHuys”. Op 12 mei 2021 is 
de Stichting “het Groene HartHuys” opgericht 
om dit idee te realiseren. Om activiteiten op 
gebied van kunst en historie te bundelen lag 
een gebouw voor de hand en i.s.m. met de 
gemeente en met hulp van tientallen enthou-
siaste vrijwilligers en doe-het-zelvers is Bouw-
steeg nummer 6 in Bodegraven geworden tot een prachtig cultureel centrum.
Op 15 oktober 2021 is “het Groene HartHuys” feestelijk door waarnemend Burgemeester Erik van 
Heijningen samen met gedeputeerde Willy de Zoete en wethouder Odd Wagner geopend.

Het bestuur van de stichting “het Groene HartHuys” bestaat uit bestuursleden van:

- de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk 
- de Historische Kring Bodegraven
- de Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk 
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Het valt niet uit te sluiten dat er nog meer maatschappelijke organisaties zullen toetreden
 tot deze stichting.
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A. Wat zijn de statutaire doelen van de 
stichting “het Groene HartHuys”?
Statutaire doelen Stichting “het Groene HartHuys”:
1. Het realiseren van een centraal punt voor ontmoetingen met de bevolking van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk én het Groene Hart;
2. Het bevorderen van creatieve en culturele ontplooiing; 
3. Het stimuleren van kunstzinnig, cultureel en historisch besef;

Het spreekt voor zich dat de (statutaire) doelen van de Culturele Commissie, de Historische Kring 
en de Kunstkring een plaats krijgen in de activiteiten van de Stichting “het Groene HartHuys”. Voor 
de statutaire doelen van deze drie maatschappelijke partijen wijzen we gemakshalve naar de be-
treffende websites:

www.culturelecommissiebodegraven-reeuwijk.nl
www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl
www.historischekringbodegraven.nl

B. Wat doet 
het Groene HartHuys 
om haar statutaire 
doelen in te vullen?
De stichting doet dit door bijvoorbeeld:
1. het houden van tentoonstellingen, exposities, 
workshops en bijeenkomsten; 
2. het organiseren van gezamenlijke educatieve 
activiteiten; 
3. het verspreiden van gezamenlijke nieuwsbrieven 
en agenda’s;

4. het samenwerken met andere culturele instellingen. 
5. en het (laten) onrganiseren van alle andere activiteiten die bijdragen aan de statutaire doelen.

In B1, B2, en B3 wordt uitgelegd wat de doelen en activiteiten zijn van de drie maatschap-
pelijke partners van de Stichting “het Groene HartHuys”:
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B1. Wie is stichting Historische Kring 
Bodegraven en wat doet zij?

De Historische Kring is opge-
richt in 2004 en heeft ongeveer 
700 donateurs. De Stichting 
Historische Kring Bodegraven 
heeft ten doel: het onderzoeken, 
uitdragen en behouden van de 
historie van Bodegraven, Nieu-
werbrug en De Meije.

De stichting Historische Kring 
ontwikkelt onder meer de vol-
gende activiteiten:

• Het initiëren en subsidiëren van onderzoek.
• Het bevorderen van het bewaren en archiveren van geschriften en andere media betreffende de 
historie van Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije.
• De jaarlijkse activiteiten bestaan uit het organiseren van tientallen bijeenkomsten voor donateurs 
en belangstellenden die goed worden bezocht. Vaak foto/filmsessies over een historisch onder-
werp. Zoals in de afgelopen tijd te zien waren: Het Bodegraafse Rode Kruis, een film over een Ou-
den van Dagenreis uit 1948, foto’s over ‘winkels vroeger en nu’ en ook een lezing over de geschie-
denis van Bodegraven. Deze sessies  worden gegeven op dinsdag met zowel een ochtend- als 
een avondbijeenkomst over hetzelfde onderwerp.
• Het optreden naar overheden, instellingen en bedrijven, daar waar nodig om teniet gaan te voor-
komen van voorwerpen en media betreffende de historie en archeologie van Bodegraven en de 
dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije. 
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• In de bijna twintig jaar van het bestaan zijn er twaalf historische boeken uitgegeven die ruim 
aftrek hebben. 
• Assisteren bij onderzoek naar recente en historische kadastrale gegevens.

Al vanaf de jaren ’50 van de vorige 
eeuw is er, door professionals en 
amateurs, volop archeologisch on-
derzoek gedaan in de Bodegraafse 
bodem.  

Er is erg veel gevonden uit de Ro-
meinse tijd tot zelfs een Castellum 
(Romeins legerkamp) toe. De rivier 
de Oude Rijn was van Nijmegen tot 
Katwijk de noordgrens (Limes) van 
het Romeinse rijk. In het Groene 

HartHuys is een kleine tentoonstelling van opgegraven voorwerpen te zien.  
https://historiek.net/archeologiehuis-vervloekingstablet-romeinse-tijd/57724/
• Tweemaal per jaar geeft de Stichting een gidsje uit: de z.g. Boreftse Berichten
• Zo mogelijk jaarlijks het uitbrengen van boek met de historie als onderwerp
• Het organiseren van één of twee jaarlijks tentoonstelling over bedrijven en instellingen
• Begeleiden van archeologische ontwikkeling in de gemeente.

Iedere dinsdagochtend is er ‘vrije inloop’ in het Groene HartHuys. Daar wordt goed gebruik van 
gemaakt: men zoekt een oude foto of men wil informatie over een bepaald huis of men komt ge-
woon voor een praatje.

Sinds vijf jaar krij-
gen 2200 (oud) Bo-
degravers iedere 
week op Face-
book een Raad-
Plaat: een oude 
foto, een aparte 
gevel of een foto 
van een heel 
oude Bodegra-
ver die ‘men’ van 
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commentaar kan voorzien op Facebook. 
Het bijzondere is, dat er naast van plaats-
genoten, reacties komen van emigranten 
van over de hele wereld!

Er worden op verzoek historische en Ro-
meinse rondwandelingen gegeven in het 
centrum van Bodegraven.

In het digitale  fotoarchief bevinden zich 
15.000 foto’s en  komen er wekelijks aan-
vullingen. 
Een grote uitdaging is het digitaliseren van het gehele archief zoals: boeken en andere geschrif-
ten. Hier is onlangs mee begonnen. 

B2. Wie is Culturele 
Commissie Bode-
graven-Reeuwijk 
en wat doet zij?
De Culturele Commissie is een centraal 
punt voor kunst en cultuur in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk.

Op 1 augustus 2014 is de Culturele Commis-
sie Bodegraven-Reeuwijk officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een team van vrijwil-
ligers. Het doel is zoveel mogelijk de onderlinge verbindingen tussen culturele organisaties van 
Bodegraven-Reeuwijk, daar waar het amateurkunst & -cultuur betreft, te bevorderen. De commis-
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sie is een klankbord voor de gemeente en een 
aanspreekpunt/ vraagbaak voor organisaties, 
verenigingen, bands en inwoners waar het 
gaat om cultuuraangelegenheden. 

De Commissie zal verschillende initiatieven 
ondersteunen en ontplooien die bijdragen 
aan en doen stimuleren van de amateurkunst, 
cultuur en cultureel erfgoed.

Daarnaast streeft de Commissie naar een jaarlijks 
evenement waarbij de verbinding tussen onze dorpen 
worden bevorderd. 

Dit kan b.v. zijn een gezamenlijk optreden, een muzi-
kale talentenjacht, een expositie of een coproductie. 

De Culturele Commissie zal hier-
in het initiatief nemen maar staat 
open voor suggesties en ideeën 
van burgers van de gemeente  Bo-
degraven-Reeuwijk. 

De Culturele Commissie heeft 
jaarlijks een subsidiebedrag tot 
haar beschikking ter stimulering 
van amateuroptredens en uitingen.
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B3. Wie is stichting Kunstkring 
Bodegraven-Reeuwijk en wat doet zij?
Hoe een idee uitgroeit tot evenement
De start van een atelierroute, en daarmee de KunstKring Bo-
degraven-Reeuwijk, was in 2003 met “Struinen door tuinen”. In 
2006 veranderde de naam in “Reisgenoten”. Er deden toen 21 
kunstenaars mee die als herkenning een lap stof met rode en 
witte strepen uithingen.

In de gemeente Reeuwijk werd inmiddels ook een eigen atelier-
route georganiseerd onder de naam “Kunst aan de Plas”. 
Toen diverse kernen in de omgeving van Bodegraven en Reeu-
wijk samengevoegd werden tot één gemeente met de naam 
Bodegraven-Reeuwijk vroeg dit om een samengaan van beide 
kunstroutes. 

Het resultaat is de huidige “KunstKring Bo-
degraven-Reeuwijk”, een stichting met 125 
aangesloten kunstenaars, die in het Groene 
HartHuys samen met de Historische Kring 
en de Culturele Commissie een prachtige 
thuisbasis heeft. Vanuit deze locatie worden 
exposities, Artpubs, kunstmarkten en de 
2-jaarlijkse atelierroute georganiseerd. Bo-
degraven ontwikkelt zich steeds meer als hét 
Kunstenaarsdorp van het Groene Hart. 
Daar zijn wij erg blij mee, maar wij streven 
ernaar dat het centrum dat ook uitstraalt 
met meer kunst in de straten, meer galeries 
en meer kunst in de openbaren gebouwen.
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Atelierroute
Om de 2 jaar is op de 3e zaterdag en 
zondag in mei de atelierroute. Tiendui-
zenden bezoekers genieten dan van deze 
route die hen brengt bij de kunstenaars in 
hun ateliers in Bodegraven, Driebruggen, 
Nieuwerbrug, Reeuwijk, Waarder en de 
Meije. De overzichtstentoonstelling van 
de atelierroute wordt altijd gehouden in de 
foyer van het Evertshuis. 

Kunstmarkten
De Kunstmarkt wordt eveneens om het jaar gehouden in mei in het Evertshuis.

Kunstexposities in “het Groene HartHuys”
Om de 6 weken worden er exposities georganiseerd door de KunstKring in het Groene HartHuys. 
Kunstenaars uit Bodegraven-Reeuwijk krijgen zo de gelegenheid hun kunst aan de inwoners van 
Bodegraven-Reeuwijk en het Groene Hart te laten zien.

ARTpubs
In het Groene HartHuys worden door de leden van 
de KunstKring op gezette tijden Artpubs gehouden. 
Lokale kunstenaars vertellen op deze avonden in een 
ontspannen sfeer voor een aandachtig publiek over 
hun kunstwerken.

Hoe wil de Stichting KunstKring Bodegra-
ven-Reeuwijk in de komende jaren invul-
ling geven aan dit beleid?

Activiteiten
• Op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur is “het Groene HartHuys” open voor bezoekers; 
openstelling op de andere dagen van de week voor 
bijv. workshops en/of culturele projecten
• Trachten de interesse te vergroten voor kunst bij de 
jeugd van onze gemeente door het geven van 
workshops op de lagere scholen.
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• De senioren onder ons te interesseren 
voor, en te betrekken bij, activiteiten van 
de KunstKring zodat ze niet in het bekende 
zwarte gat vallen als ze stoppen met wer-
ken.

• De medelanders in onze gemeente be-
trekken bij de creatieve activiteiten van de 
KunstKring d.m.v. deelname aan workshops, 
tentoonstellingen en andere activiteiten van 
de KunstKring.

• Het begeleiden van kunstenaars die op 
zoek zijn naar een ruimte voor een atelier 

en/of galerie. Dit in samenwerking met make-
laars, de BOV, Raad van Handel, Industrie en 
Dienstverlening en de Overheden om zo-
doende leegstand te voorkomen en het cen-
trum aantrekkelijker te maken.

• De kernen van Bodegraven-Reeuwijk meer 
betrekken bij de activiteiten van de Kunst-
Kring, bijvoorbeeld door de Huizen van Alles 
te interesseren om deel te nemen aan kun-
stexposities van de lokale kunstenaars.
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Financieel beleid Stichting KunstKring Bodegraven-Reeuwijk.

De Kunstkring heeft geen eigen inkomsten. De activiteiten worden gefinancierd door inschrijf-
gelden van de deelnemers in combinatie met sponsoring en subsidies van de gemeente. Hieruit 

kunnen ook de lopende bestuurs- en web 
beheerskosten betaald worden.

Er is een begin gemaakt met een donateur-
schap om de stijgende kosten op te kunnen 
vangen en mogelijk een deel van de afdracht 
aan het Groene HartHuys te financieren. 

Het streven is het aantal donateurs te vergroten.
De inkomsten uit het donateurschap zullen voorlopig 
niet voldoende zijn om aan de lopende verplichtingen 
te kunnen voldoen. 

Dit dient gecompenseerd te worden door de inbreng 
van de exploitatie van 
het Groene HartHuys 
en het organiseren van 
kunstexposities, kunst-
veilingen, optredens 
en kunstcafé’s en de 
daaruit te genereren 
opbrengsten.
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C. Wat zijn de beleidsdoelstellingen van 
het Groene HartHuys voor de periode 
2022 - 2026?
Het motto van de stichting “het Groene HartHuys” voor de periode 2022 – 2026 is:

“Kunst, cultuur en historie legt verbinding 
tussen mensen door de tijd heen”

• Wij geloven dat interesse voor kunst, cultuur en his-
torie mensen verbindt;
• Dat dit bijdraagt tot het verkleinen van vooroordelen 
en de brug kan slaan tussen verschillende groepen 
van mensen met verschillende maatschappelijke ach-
tergronden;
• Zodat dit bijdraagt tot een meer kleurrijke en harmo-
nieuze samenleving, waar mensen positief en opbou-
wend met elkaar om gaan.

We willen:

• Verbinding leggen binnen de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk (de dorpskernen) als het gaat om kunst, 
cultuur en historie.
• Verbinding tussen onze gemeente en de omliggende 
gemeenten leggen als het gaat om kunst, cultuur en historie (regio Groene hart).
• Verbinding leggen tussen (de grote omliggende steden en onze gemeente en de regio) als het 
gaat om kunst, cultuur en historie.
• Daarnaast willen we mensen verbinden als het gaat om kunst, cultuur en historie.
• Tenslotte willen we organisaties verbinden als het gaat om kunst, cultuur en historie.
(In de eigen gemeente, tussen eigen gemeente en omliggende gemeenten en onze eigen ge-
meente en de regio)
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C1. Onderliggende beleidsdoelen
 voor 2022 - 2026 en de periode daarna:
• Wij willen realiseren dat de belangstelling voor het Groene HartHuys veel groter wordt, meer 
inwoners van onze gemeente en anderen bij ons binnenlopen, onze exposities en andere activi-
teiten bezoeken. We willen de openingstijden van het Groene HartHuys verruimen naar 4 dagen 
per week in 2024 en naar 6 dagen per week in 2025. Wij willen senioren stimuleren bij activiteiten 
binnen het Groene HartHuys, zowel inhoudelijk deel te nemen en te enthousiasmeren tot het ver-
richten van vrijwilligerswerkzaamheden.
• Wij willen het Groene HartHuys volledig openstellen voor kunst (met de kleine k), muziek, boek-
besprekingen, leesclubs, proza, gedichten, discussie, cursussen, enz.
• Wij willen de komende jaren de belangstelling 

voor bestuursfuncties en vrijwilligerswerk sti-
muleren. In 2023 willen we meer vrijwilligers 
aangetrokken hebben.

• Wij willen bij de jeugd de interesse voor kunst, 
cultuur en historie vergroten. De jeugd meer 

be- wust laten worden van historie en meer kennis 
bij- brengen van kunst en cultuur. In 2023 wordt 
ge- gestart met een jeugdcommissie binnen het 

Groene HartHuys. Vinden er jeugdactiviteiten 
plaats en wordt contact gelegd met scho-
len. Dit kan aansluiten bij het cultuur educatie 

programma van de provincie en diverse cultuurfondsen.
• Wij willen mensen met een beperking meer betrekken bij kunst, cultuur en historie
• Wij willen een altijd actuele website met verwijzing naar de websites van andere organisaties met 
een zo compleet mogelijke, actuele agenda. Tienmaal per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht.
• Wij willen medelanders en nieuwkomers betrekken bij het Groene HartHuys en hun belangstel-
ling voor kunst, cultuur en historie. Zowel van Nederland als van het land van herkomst. 
Wij willen hun cultuur, hun kunstuitingen en eigen historie laten zien en daarmee verbinding tot 
stand brengen.
• Wij willen, dat 80 % van de maatschappelijke organisaties uit de gemeente Bodegraven-Reeu-
wijk die zich bezighouden met kunst, cultuur en historie (met een kleine k , c en h) van de stichting 
het Groene HartHuys gehoord heeft;
• Wij willen, dat onze stichting met 80% van voornoemde maatschappelijke organisaties in contact 
is geweest;
• Wij willen dat we met 20 % van deze maatschappelijke organisaties activiteiten uitvoeren die al 
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dan niet gezamenlijk zijn met onze stichting, dan wel dat deze activiteiten wederzijds gesteund en 
gepromoot worden;
• In deze periode leggen we met minimaal 10 maatschappelijke organisaties uit de regio contact 
als het gaat om kunst, cultuur en historie;
• In deze periode leggen we contact met minimaal 3 maatschappelijke organisaties uit de grote 
steden (bijvoorbeeld Gouda, Leiden, Delft, Rotterdam, Utrecht) als het gaat om kunst, cultuur en 
historie;
• In 2030 willen we dat onze gemeente regionaal bekend staat als kunstenaarsgemeente;
• In 2040 willen we dat onze gemeente landelijk bekend staat als kunstenaarsgemeente;
• Wij willen dat onze stichting in alle kernen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk meer activiteiten 
uitvoert als het gaat om kunst, cultuur en historie;
• Wij willen, dat dat we een vaste partner worden via het cultuurbeleid van de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk (Gezien de nieuw op te stellen cultuurnota in 2023) in kunst, cultuur en historie met 
kleine k,c en h.; Daarom willen we ook in 2023 een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit gemeen-
telijk cultuurbeleid.
• Wij willen samenwerking met andere organisaties en de spil zijn van de in de toekomst te hou-
den Groene Hart Dagen die vanuit Bodegraven-Reeuwijk, hét kunstcentrum van het Groene Hart, 
georganiseerd gaan worden.
• Wij willen, dat de exploitatie van het Groene HartHuys niet ten koste gaat van de drie betrokken 
partijen: de Kunstkring, de Historische Kring en de Culturele Commissie. In haar subsidiebeleid 
moet de gemeente na de evaluatie in 2023 het Groene HartHuys een vaste plaats in het cultuur-
beleid geven. Wij zullen daar bij de gemeente op blijven aandringen.
• Wij willen de financiële positie van het Groene HartHuys in 2023 zeker stellen primair in het sub-
sidiebeleid van de overheid. Ook worden private partijen benaderd en willen we in 2023 “Vrienden 
van het Groene HartHuys” activitei-
ten organiseren. 

Daarnaast willen wij i.s.m. 
met de Stichting Historische 
Kring, Stichting Kunstkring 
Bodegraven-Reeuwijk en de 
Culturele commissie:
• Permanente exposities in het 
Groene HartHuys
• Aandacht voor andere activiteiten 
zoals het Rampjaar 1672, theater-
voorstellingen, wandel- en fietstoch-
ten
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• aandacht voor de traditie, historie van immaterieel erfgoed zoals bijvoorbeeld: de Kaashandel 
  en 70 jaar kaaskoninginnen
• aandacht voor bevrijding en Tweede wereldoorlog
• Organisatie (regionale) Kunstroutes en Kunstmarkten
• Lezingen over kunst
• Lezingen over historie
• Historische publicaties
• Foto(archief)avonden
• 1 maal per maand een ARTpub
• Het mogelijk maken van creatieve workshops
• Openstelling van vergaderruimte voor andere maatschappelijke organisaties
• Informatieve radio uitzendingen over kunst en cultuur
• Bijdrage leveren aan de jaarlijkse Open Monumentendag
• Bijdrage leveren aan de Najaarsmarkt
• Organisatie van Culturele avonden
• Organisatie van muziekavonden
• Actieve samenwerking met het Evertshuis
• Plannen maken zodat in iedere kern activiteiten plaats vinden door of 
  in samenwerking met “het Groene HartHuys”
• 2-maal per jaar een netwerkbijeenkomst met alle 
  relevante spelers binnen de gemeente 
  Bodegraven-Reeuwijk
• 2 maal per jaar een netwerkbijeenkomst met 
  alle relevante spelers in de regio        

C2. Promotie
Stichting “het Groene HartHuys” en haar 
activiteiten onder de aandacht brengen van de 
pers en de doelgroepen die zijn genoemd onder 
‘Onderliggende beleidsdoelen voor 2022 - 2026 en 
de periode daarna ontwikkelen promotiemateriaal.
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het 

C3. Vrijwilligers
Het Groene HartHuys is met behulp van vrijwilligers en een aantal bedrijven verbouwd tot het hui-
dige pand aan de Bouwsteeg. Vanaf de opening vaan het pand op 15 oktober 2021 zijn een aantal 
vrijwilligers actief voor het beheer en onderhoud van het Groene HartHuys.

• 20 vrijwilligers van stichting “het Groene HartHuys”
• Diverse  vrijwilligers via culturele commissie
• Diverse  vrijwilligers via Stichting de Historische kring
• Diverse  vrijwilligers via Kunstkring

Het beleid is erop gericht om steeds te blijven investeren in de vrijwilligers, maar ook om te diver-
sifiëren. Het aantrekken van jeugdige vrijwilligers en van nieuwkomers in onze samenleving staat 
hoog op de agenda.

De vrijwilligers worden niet vergoed voor geleverde arbeid conform het gestelde door de belasting-
dienst.

C4. Fondsenwerving
Veel vrijwilligersorganisaties kampen met tekort aan financiële middelen en zijn vaak afhankelijk 
van subsidies van de gemeentelijke en provinciale overheid. Het Groene HartHuys heeft voor de 
opstart en voor projecten subsidies gekregen van de gemeente en de provincie. De uitdrukkelijke 
wens bij het bestuur bestaat om op termijn met de gemeente tot de afspraak te komen om het 
Groene HartHuys een blijvende plek in de gemeente te geven en een jaarlijkse subsidie te begro-
ten ter hoogte van de huur en energiekosten. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de financi-
ele situatie van de gemeente niet rooskleurig, maar de begroting voor 2023 is rond en de jaarlijkse 
exploitatie van ons Huys zou daar op geen hoge post zijn.

Van belang is verder om aan financiën te komen op een andere wijze dan via subsidies de acti-
viteiten van het Groene HartHuys zeker te stellen. Dat betekent, dat in de komende jaren private 
partijen gevonden moeten worden. Bestaande en potentiële sponsoren moeten actief worden 
benaderd  om hen te interesseren in welke vorm dan ook bijdragen te leveren aan het Groene 
HartHuys. Daartoe is door het bestuur een beleidsplan opgesteld voor 2022-2026. 
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D. Bekostiging activiteiten van 
het Groene HartHuys
• De activiteiten van de stichting Het Groene HartHuys worden in hoofdzaak bekostigd door sub-
sidies, sponsoring en  de exploitatie van Het Groene HartHuys. We streven naar het aantrekken 
van Vrienden van het Groene HartHuys en meer sponsors en subsidie verstrekkers. Dit zullen de 
belangrijkste bronnen zijn van inkomsten voor de stichting in de komende jaren. Ook zetten we in 
op acquisitie en fundraising. 
• We ondernemen activiteiten alleen als sprake is van een substantiële bijdrage aan de algemene, 
vrij besteedbare middelen van de stichting en als sprake is van een bijdrage aan de realisatie van 
de doelstellingen van de stichting, na goedkeuring door het bestuur.
• We positioneren activiteiten zo zelfstandig mogelijk, met eigen verantwoordelijkheden en heldere 
verantwoordingsverplichtingen, om creativiteit en ondernemerschap binnen de stichting de ruimte 
te geven en de financiële risico’s te beperken. Voorbeelden van activiteiten zijn de Groene Hart 
Dagen. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met derden om draagvlak en schaal te vergroten 
en risico te spreiden.

D1. Beheer vermogen
De stichting zal geen vermogen beleggen. Het beheer van het vermogen van de stichting ligt in 
handen van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester en de externe accountant.
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan het uitvoeren van activiteiten, het aanschaffen 
van goederen om deze activiteiten mogelijk te maken in de breedste zin van het woord.
Verder zal het vermogen van de stichting worden aangewend om de exploitatie van de fysieke 
locatie van de stichting te bekostigen.
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