
 

1. Inleiding 

In de vesting Heusden is gelegen het in 2014 gerenoveerde Gouverneurshuis.  

Een plaats waar cultuur kan samenkomen in verschillende vormen. Na de heropening in 2014 is het 

Gouverneurshuis naast een museum een plek geworden voor exposities, film, kleinkunst, lezingen 

en buiten exposities. De trouwlocatie is gebleven zodat de mensen uit de regio nog steeds kunnen 

trouwen in de trouwzaal van hun ouders. 

Het huis en de tuin vormen samen een idyllische plek waar je je thuis en welkom voelt. Een ideale 

plaats om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en jezelf toestaat om als 

‘Gouverneur” te genieten van de rust van weleer. Om zo met nieuwe energie deze plek te verlaten.  

 

2. Het doel van de instelling 

De doelstelling van de stichting luidt: 

Stichting Het Gouverneurshuis stelt zich tot doel het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen 

en of bewaren casu herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en bezichtiging stellen 

van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en 

cultuur , respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en het land van Heusden en Altena en 

de wijze van leven van hen, die deze vestiging of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben. 

 

In 2012 is het gebouw overgedragen d.m.v. een erfpachtconstructie aan de Stichting Het 

Gouverneurshuis. Hierdoor is de Stichting niet alleen beheerder geworden van de collectie maar ook 

beheerder van de locatie waarin het museum is gevestigd.  

 

De Stichting heeft als doelgroep: De bewoners en bezoekers van het land van Heusden en Altena. 

De bezoekers maken kennis met de historie van de regio in ons museum en met de vele culturele 

activiteiten die door verschillende organisaties worden gehouden. Stichting Het Gouverneurshuis wil 

voor deze organisaties een plek zijn waar regionale  en (inter)nationale kleinkunst zich kan 

presenteren. Voor de kinderen zal het Museum een plek zijn waar door onze vrijwilligers tekst en 

uitleg wordt gegeven over de rijke historie van onze regio.  

Stichting Het Gouverneurshuis zal door middel van inkomende gelden zich in staat moeten stellen 

om het beheer, behoud en uitbreiding van het cultureel erfgoed dat onder zijn beheer staat te 

financieren. In de statuten van de Stichting is expliciet opgenomen dat de stichting geen 

winstoogmerk heeft. Primair zal de Stichting moeten zorgdragen dat het behoud en beheer 

structureel voor de langere termijn geborgd zal gaan worden.  

 

De stichting zal het liquiditeit saldo aanwenden voor de volgende bestemmingen. 

• Afdekken operationele kosten van het Museum. 

• Het zorgdragen van het (groot) Onderhoud van de Collectie en de gebouwen. 

• Uitbreiding van de collectie.  
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De inkomsten zullen gegenereerd worden door inkomsten uit: museum bezoek, trouwen, kleinkunst, 

exposities en het beschikbaar stellen van de locatie. Naast deze inkomsten zal de Stichting Het 

Gouverneurshuis samen met de Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis op zoek gaan naar 

personen en of bedrijven die de doelstellingen van de Stichting financieel willen ondersteunen. De 

stichting zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden voor het aantrekken van overige subsidie 

mogelijkheden. 

 

3. Werkzaamheden van de instelling. 

De stichting Het Gouverneurshuis zal door middel van het gebruik van vele vrijwilligers zorgdragen 

voor alle aspecten die van belang zijn voor het openstellen van het Museum. Bovendien zal de 

Stichting erop toezien dat de overige culturele activiteiten zorgdragen voor voldoende inkomsten 

om het behoud en beheer en uitbreiding te kunnen financieren.  

 

Na de heropening van Het Gouverneurshuis is gebleken dat de bezoekers van Heusden en haar regio 

het nieuwe elan van Het Gouverneurshuis steeds beter ontdekken. Er zijn verschillende activiteiten. 

•Beelden expositie 

•Theater 

•Film 

•Kamer concerten en lezingen over klassieke muziek 

•Wissel exposities in het museum  

•Beheer en verbeteren museum 

•Beheer en verbeteren Museum archief 

 

De culturele activiteiten worden vanaf 2015 ondersteund door de Stichting Muze van de Gouverneur.  

 

De stichting Het Gouverneurshuis heeft voor 2016 zicht tot doel gesteld om verdere invulling te gaan 

geven aan een langere termijn planning voor de wissel expositie ruimte. Een lange termijn planning 

voor 2016-2017 is gemaakt. De volgende  tentoonstellingen zijn in voorbereiding of lopen : Jeroen 

Bosch en Heusden ; Kees Bol; Heusden Maritiem. Om deze tentoonstellingen te realiseren zal de 

stichting het Gouverneurshuis ook samenwerking zoeken met stichtingen uit de regio. 

Om Het Gouverneurshuis financieel te ondersteunen zijn er een 4 tal verschillende schenking opties 

beschikbaar. Er wordt hiervoor intensief samengewerkt met de stichting Vrienden van het 

Gouverneurshuis. 

In 2016 heeft Stichting het gouverneurshuis verder invulling gegeven aan de lange termijn visie en is 

begonnen met het proces naar het keurmerk Museum registratie 
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Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria 

voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn 

samengevat in de Museumnorm. 

 

Binnen het Bestuur worden de nieuwe projecten getoetst op de volgende kenmerken 

• Vallen ze binnen de doelstellingen van de Stichting 

• De culturele waarde van het project 

• Het te verwachte aantal bezoekers 

• De kosten  en  baten van het project 

Een nieuw project zal door een meerderheid van het bestuur moeten worden goedgekeurd. 

 

4. Organisatiestructuur  

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen met hun taken 

Voorzitter   : de heer drs. J.G.( Jos) Rooijmans MSc 

• Algemeen – PR/communicatie - Trouwen – Horeca -Kleinkunst  

Secretaris  : de heer mr. F.H.E. (Erik) Boersma 

• Secretariaat –Gebouw en tuin  - Kleinkunst 

Penning meester  : de heer R.A.G.H. van der Aa  

• Administratie - Horeca 

Bestuurslid   : mevrouw drs. Annemarie Lavèn 

• Promotie – Museale deel, wisselexposities 

Bestuurslid   : vacature 

• Museum - Vrijwilligers 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.  

 

Stichting Het Gouverneurshuis zal één keer per jaar het jaarverslag publiceren. Om toezicht op de 

besteding te borgen binnen het jaar is een intern controle document opgesteld waarbij ook 

gedurende het jaar controles worden uitgevoerd op de inkomende en uitgaande geldstromen. Basis 

voor deze interne controle is het vier-ogen principe. Betalingen van de stichting zullen zoveel 

mogelijk giraal worden voldaan. Op de girale gelden van de stichting hebben meerdere leden van 

het bestuur dagelijks toezicht.  

 

5. Financiering en schenkingsbudget 

De heropening van het museum en de overdracht van de het beheer van het gebouw heeft ervoor 

gezorgd dat de Stichting financieel zelf redzaam zal moeten zijn. Gezien de kostenstructuur 
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verwacht de stichting tussen de 70.000 en 80.000 euro per jaar nodig te hebben aan inkomsten om 

de huidige structuur te financieren. Dit is inclusief de kosten van de horeca en evenementen. 

Binnen de stichting is het beleid om zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers. De 

bestuursleden van de stichting krijgen geen vergoeding voor hun werk buiten een vergoeding voor 

eventueel gemaakte kosten op declaratiebasis. De kosten worden tot een minimum beperkt. De 

kleinkunst activiteiten en alle overige activiteiten die binnen de muren van het museum worden 

georganiseerd moeten minimaal budget neutraal zijn zodat zij bijdrage aan de instandhouding van 

het pand en de collectie. 

In samenspraak met de Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis willen we minimaal 10.000-

15.000  euro per jaar binnen halen aan schenking.  

 

De kosten van de Stichting zijn ruwweg in te delen in 

• Personeel kosten( evenementen) 20 % 

• Vrijwilligers 5% 

• Exploitatie kosten algemeen  20 % 

• Huisvesting 18 % 

• Kosten evenementen exposities 37 % 

 

6. Vermogens-beheer 

Voor meerjarige projecten zal de stichting projecten starten en vermogen toewijzen aan deze 

lopende projecten Voor het behoud van het pand zal er een groot onderhoud fonds worden gestart 

op basis van een 10 jaren plan. Om de continuïteit te waarborgen zal de stichting een vermogen 

proberen te vormen tot maximaal het toegestane bedrag voor een ANBI stichting. De overige 

bedragen zullen op basis van projecten worden toegewezen aan de verbeteringen van het museum 

of de collectie. Daar waar de stichting projecten kan starten die extra vermogen genereren zal het 

bestuur daar ook gelden voor vrijmaken of separaat sponsors voor zoeken. Het vermogen zal op een 

spaarrekening bij een grote Nederlandse bank worden opgebouwd. 


