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Beleidsplan 2022 – 2025. 
 
Inleiding 
 
Museum het Gouverneurshuis in de vesting Heusden, opgericht in 1964, vervult niet alleen 
een belangrijke cultuur-historische functie in de Gemeente Heusden, maar in de hele regio 
van het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. Gezien het jaarlijkse bezoekersaantal 
in de vesting en de historische betekenis van Heusden, is een levend museum van grote 
betekenis en een gerechtvaardigde wens van de inwoners van de gemeente en vrienden  
van het museum. 
 
Een belangrijke mijlpaal in het 50-jarig bestaan van het museum was de verzelfstandiging en 
de grondige renovatie en herinrichting van het Gouverneurhuis in 2013-14. Sindsdien trekt 
het museum, café en terras in de tuin een groot aantal bezoekers, dat er van rust en ruimte 
kan genieten. Het streven naar de status van Geregistreerd Museum werd beloond in 2016.  
De museumjaarkaart werd ingevoerd in 2021. 
 
Samenwerking van de Cultuurcommissie van het Gouverneurshuis met Stichting het Ravelijn 
heeft de afgelopen jaren geleid tot een kleinschalig cultureel programma met films en 
muziek, dat het Gouverneurshuis tot een inspirerende plaats van samenkomst heeft 
gemaakt. 
 
De Stichting Vrienden Gouverneurshuis is opgericht in 2004 om museum het 
Gouverneurshuis te ondersteunen bij haar doelstellingen en daarvoor de fondsen te werven. 
Het heeft de ANBI status. Vrienden en bedrijven kunnen hun bijdragen deels verrekenen bij 
hun belasting aangifte. De Vriendenstichting is lid van de Federatie van Vrienden van Musea. 
Het 4-jaarlijkse beleidsplan van de vriendenstichting wordt opgesteld op basis van de 
geldende missie en visie van Museum het Gouverneurshuis.   
 
Doel van de stichting  

a. Ondersteuning van de doelstellingen van museum het Gouverneurshuis 
(www.gouverneurshuis.nl) in Heusden, teneinde het museum voor een breed 
publiek toegankelijk te maken.  

b. Het werven van vrienden en sponsoren. Het vermogen van de stichting wordt 
direct of indirect besteed aan de collectie van het Gouverneurshuis. 

c. Het (mede) organiseren van lezingen manifestaties 
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

http://www.gouverneurshuis.nl/
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De stichting beoogt deze doelen te verwezenlijken  

1. Door het werven van vrienden. 
2. Het werven van instellingen en bedrijven als begunstiger van het museum. 
3. Het werven van sponsoren in nauwe samenwerking en coördinatie met het Bestuur 

Gouverneurshuis. 
4. Mee te werken aan de realisatie van manifestaties, tentoonstellingen, concerten etc., 

voor zover het museum een beroep hiertoe doet. 

 
De organisatie 

De stichting heeft statutair een bestuur van bij voorkeur 5 leden met een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester. Een van de bestuurders wordt benoemd op voordracht van 
het bestuur van het Gouverneurshuis. Museum. Een van de bestuursleden is belast met P.R. 
en een bestuurslid leidt een werkgroep voor het werven van vrienden en sponsoren. 

Naast deze deeltaken werken alle bestuursleden, daar waar nodig, 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”. Via 
deze organisatie worden er contacten gelegd om het Gouverneurshuis te ondersteunen bij 
de organisatie van wisseltentoonstellingen. 

 

ANBI status van de Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek: www.belastingdienst.nl  

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/

