Beleidsplan Stichting Open Monumentendag Doetinchem
2020-2025.
1. Inleiding
1.1
Stichting Open Monumentendag Doetinchem
De Stichting Open Monumentendag Doetinchem, nader te noemen de Stichting, opgericht
op 10 juli 2020, heeft als doel zoveel mogelijk mensen te binden aan en te enthousiasmeren
voor de jaarlijkse Open Monumentendag in Doetinchem, nader te noemen OMD, om de
activiteit zowel financieel als organisatorisch te kunnen begeleiden.
De volgende doelen statutair vastgelegd:
 Jaarlijks in de gemeente Doetinchem een programma voor het landelijke Open
Monumentenweekend te ontwerpen en (mede) te organiseren;
het in de gemeente Doetinchem (mede) verzorgen van activiteiten, verbonden aan
danwel in relatie tot Open Monumentendag;
(het streven naar) samenwerking op de aandachtgebieden met gelijkaardige
organisaties in omliggende gemeenten, een en ander in de ruimste zin des woords.
 De stichting beoogt niet het maken van winst;
 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
Openstelling van monumenten en markante gebouwen en buitenruimten,
Omlijstende activiteiten aan te bieden en dat alles door inkomstenwerving,
voornamelijk uit subsidies en sponsoring, mogelijk te maken.
1.2
Doel en doelgroep
De Stichting wil zo veel mogelijk bewoners van Doetinchem binden aan en enthousiasmeren
voor OMD. Mensen te laten kennis maken met cultureel erfgoed dat dient ook een
maatschappelijk belang. De Stichting heeft daartoe elke jaar een actief
activiteitenprogramma, samen met de deelnemende monumenten. De activiteiten hebben
alle een relatie met de Doetinchemse, Gelderse, en Achterhoekse kunst & cultuur in brede
zin, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op het programma en de ideeën van de
deelnemende monumenten en het jaarlijkse thema van de OMD.
1.3
Relatie Stichting en het landelijk Comité Open Monumentendag
De Stichting ontleent haar bestaansrecht aan OMD. De samenwerking tussen de Stichting en
het Landelijk Comité Open Monumentendag is eigenlijk vanzelfsprekend. Onze
doelstellingen liggen in elkaars verlengde en onderschrijven de wens om kunst, cultuur,
erfgoed en geschiedenis van Doetinchem, Gelderland en de Achterhoek dichter bij mensen
te brengen. Niettemin heeft de Stichting ook een eigen verantwoordelijkheid: het is een
stichting voor OMD en is als zodanig ook herkenbaar. Het bestuur van de Stichting voert de
regie over een programma dat de doelen van de Stichting dient.
2. Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het binden en verbinden van monumenten en
de inwoners van Doetinchem.
2.1
De relatie met en tussen de inwoners van de gemeente Doetinchem en de eigenaars
van de monumenten wordt het meest zichtbaar tijdens activiteiten waaraan zij deelnemen.
2.2
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
Openstelling van monumenten en markante gebouwen en buitenruimten,
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Omlijstende activiteiten van te bieden en dat alles door inkomstenwerving,
voornamelijk uit subsidies en sponsoring, mogelijk te maken.

3. Communicatie
Communicatie vindt momenteel plaats langs verschillende wegen:
• De website van het Landelijk Comité Open Monumentendag geeft actuele informatie
over de jaarlijkse activiteiten.
 Via lokale media waarin de jaarlijkse activiteiten worden vermeld.
 Door uitgifte van gedrukte informatie die in de gemeente wordt verspreid en waarin het
jaarlijkse programma is opgenomen,
 Door advertenties in het lokale huis-aan-huis bladen, waarin het jaarlijkse programma is
opgenomen.
 Door berichtgeving via de media van de Gemeente Doetinchem (gD) waarin het
programma van het Open Monumentendag wordt weergegeven.
 De stichting heeft een eigen website en een eigen email adres.
 Schriftelijke communicatie geschiedt via de secretaris van de stichting.

5. Financiën
Ieder jaar wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de penningmeester een
begroting opgesteld en aan het eind van het boekjaar wordt daarover financiële
verantwoording afgelegd. Voor wat betreft het financieel beleid gelden enkele belangrijke
uitgangspunten:
 Kosten: Gezien onze doelstellingen proberen we de kosten voor activiteiten en
bestuur zo laag mogelijk te houden.
 Uitgaven: Inkomsten worden zoveel mogelijk aangewend voor de financiering van
het jaarlijkse programma, de activiteiten en de organisatiekosten die dit met zich
meebrengt.
 Inkomsten: Via subsidieaanvraag bij de gemeente Doetinchem (gD), fondsenwerving
en donaties worden elk jaar de gelden bijeen gebracht die nodig zijn om de kosten
van dat jaar te dekken.
 Reserve: In principe is er geen eigen vermogen, omdat de jaarlijks ingekomen gelden,
de projectkosten van dat jaar volledig dekken.
Doetinchem, september 2020.
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