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BELEIDSPLAN 2014-2020   
 

De stichting is opgericht bij notariële acte op 16 februari 2004. 

 

De stichting heeft ten doel: 

 

a. Ondersteuning van de doelstellingen van het museum het 

Gouverneurshuis in Heusden, Gemeente Heusden 

b. Hiertoe het werven van fondsen; 

c. Het organiseren van bv. lezingen en andere culturele manifestaties 

voor de “vrienden” en voor andere belangstellenden. 

 

De stichting beoogt deze doelen te verwezenlijken door: 

 

1. Vrienden te werven die ieder jaarlijks een contributie betalen; 

2. Bedrijven te werven die als sponsor, hetzij eenmalig hetzij met een 

bepaalde regelmaat een financiële ondersteuning te verzorgen; 

3. Stichtingen uit de regio te benaderen die bepaalde culturele 

activiteiten willen ondersteunen; 

4. Landelijke fondsen te benaderen die als doel hebben de cultuur, zoals 

die door een museum wordt uitgedragen, te ondersteunen; 

5. Mee te werken aan de realisatie van manifestaties, tentoonstellingen, 

concerten etc, voorzover het museum een beroep hiertoe doet.  

 

De organisatie: 

 

De stichting heeft een bestuur van 6 leden met een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester, een verzorger van de P.R. en 2 specialisten in het werven van 

vrienden. 
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Naast deze deeltaken werken alle bestuursleden, daar waar nodig, ook mee aan 

manifestaties zoals “vriendenavonden” op basis van een cultureel of historisch 

thema. 

 

Tenslotte is de stichting lid van de “Nederlandse Federatie van Vrienden van 

Musea”. De intentie is om via deze organisatie contacten te leggen om het 

Gouverneurshuis te ondersteunen bij de organisatie van wisseltentoonstellingen. 

 

Uitvoering: 

 

Na de verzelfstandiging van het Gouverneurshuis in 2013 door de Gemeente 

Heusden zijn er in hoog tempo plannen gemaakt voor de renovatie en 

herinrichting van het museum. De uitvoering hiervan vond plaats in de periode 

november 2013 - juni 2014.  

 

De stichting Vrienden van Gouverneurshuis, die tot aan de privatisering een 

weinig opvallend bestaan leidde, is zeer actief betrokken bij de opbouw van een 

grote vriendenkring, sponsorwerving en verdere ondersteunende 

werkzaamheden. 

 

Een volgende stap is een beroep te doen op de inmiddels ongeveer 100 leden 

van de stichting, om bij voorbeeld door middel van commissies mee te werken 

aan de uitvoering van de verschillende taken, die nodig zijn om de 

doelstellingen van het Gouverneurshuis te verwezenlijken. 
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