
 

 

Stichting Urk in Oorlogstijd || www.urkinoorlogstijd.nl || info@urkinoorlogstijd.nl 
postadres: Houtrib 10, 8321 SL te Urk 
rekeningnummer: 13.49.38.801 t.n.v. Stichting Urk in Oorlogstijd te Urk 
 
Pagina 1 van 6 

 

 
Stichting Urk in Oorlogstijd 
Houtrib 10 
8321 SL Urk 
 
 
 
Inhoud van dit beleidsplan: 
 
Statuaire doelstelling .......................................................................... 2 

Beleid 2019 ...................................................................................... 3 

Geldwerving en beheer voor het jaar 2019 .............................................. 3 

Concrete activiteiten voor het jaar 2019 ................................................ 4 

Beleid 2020-2025 ............................................................................... 5 

Geldwerving .................................................................................. 5 

 
 
  



 

 

Stichting Urk in Oorlogstijd || www.urkinoorlogstijd.nl || info@urkinoorlogstijd.nl 
postadres: Houtrib 10, 8321 SL te Urk 
rekeningnummer: 13.49.38.801 t.n.v. Stichting Urk in Oorlogstijd te Urk 
 
Pagina 2 van 6 

 

Statuaire doelstelling 
Stichting Urk in Oorlogstijd heeft als doelstelling zoals vastgelegd in haar statuten: 
 
‘De stichting heeft ten doel het vastleggen van en informeren over de geschiedenis 
in de periode negentienhonderd veertig tot en met negentienhonderd vijfenveertig 
van Urk en omringende gemeenten en andere mgeneenten rond het Ijsselmeer.’ 
 
 
Dit doel is in de loop der tijd ietwat gewijzigd en meer praktisch gemaakt tot de 
volgende: 
 
De geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. Zij wil 
bestaande kennis uitbreiden door onderzoek. Ook wil zij door haar 
website www.urkinoorlogstijd.nl een platform zijn voor iedereen geïnteresseerd is 
in deze periode. Om de Urker oorlogsgeschiedenis in context te plaatsen, breidt de 
stichting waar nodig haar onderzoek uit naar de voorgeschiedenis, de nationale 
geschiedenis of de geschiedenis van de Noordoostpolder. 
 
Om deze doelstelling te verwezelijken zijn er voor komend jaar een aantal 
activiteiten gepland. Ook voor langere termijn zijn er doelen vastgesteld door het 
bestuur zoals hieronder beschreven. 
 
Voor de financiele verantwoording verwijzen wij u naar onze financiele 
(jaar)verslagen en beloningsbeleid 
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Beleid 2019  
Algemene doelstellingen: 
 
- Het organiseren van onderstaande activiteiten om aan haar gestelde doelstelling 
te voldoen, zoals vastgelegd in haar statuten. 
 
- Het formuleren van de langetermijn doelstellingen voor periode 2020-2025 
 
- Starten met het verbeteren van het ontsluiten van haar collectie zoals verkregen 
in de periode 2007-heden. 
 
- Het werven en binden van een medebestuurslid door het vertrek van Pieter 
Hoekstra in het jaar 2018 
 
Voor komend jaar zijn de volgende activiteiten en samenwerkingen vastgelegd door 
het bestuur in samenspraak met diverse partijen. Deze activiteiten zijn onderhevig 
aan wijzigingen door tijd, ruimte en afspraken die gedurende het jaar kunnen 
ontstaan.  
 
 

Geldwerving en beheer voor het jaar 2019 
Met de vaste sponsoren worden de vaste kosten gedragen. Voor het project ‘Urk en 
de Eerste Wereldoorlog’ zijn in 2018 diverse subsidie instanties aangeschreven 
waardoor dit project gedragen wordt. Dit is door het bestuur beoordeeld en 
akkoord bevonden.  
 
Het bestuur overlegd elke maand de financiele situatie en of deze naar de 
geledende wet- en regelgeving uitgevoerd wordt.  
 
De financiele verantwoording van nog uit te voeren activiteiten, en begrotingen 
zijn nog niet gepubliceerd. Dit geschiedt aan het einde van het kalenderjaar, zo 
niet aan het begin van volgende kalende halfjaar  
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Concrete activiteiten voor het jaar 2019 
 
Algemeen 
Het vernieuwen van de vitrine in museum ‘Het oude raadhuis’ te Urk.  
 
Het interviewen van personen welke ooggetuige waren van de Tweede 
Wereldoorlog op Urk en nabije omgeving. 
 
Hiernaast zal er in het Nationaal Archief te Den Haag weer onderzoek gedaan 
worden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog en het 
dorp Urk.  
 
Starten met het ontsluiten van haar archief bestaande uit documentatie en 
materialen zodat deze inzichtelijk en beter raadpleegbaar wordt voor 
geintereseerden.  
 
Het verder in gesprek blijven met lokale culturele instellingen. Dit om zo krachten 
te bundelen en efficienter te werken. Op dit moment verkeert deze samenspraak 
nog in een verkennende fase.  
 
April 2019 
Het verzorgen van een lezing in samenwerking met Musicalschool light up te Urk.  
Dit vind plaats in nauw overleg met SCAB Urk, en het voortgezet onderwijs te Urk. 
 
Juni 2019 
Het bijwonen van Urkerdag met een stand. Hierbij ligt de nadruk op het 
presenteren van de stichting als actief betrokken organisatie in de lokale 
maatschappij.  
 
Het verzorgen van een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog en Urk in het 
kader van honderd jaar vrede. Hiernaast het begeleiden van het boekpresentatie 
van journalist en schrijver ‘MvD Tekst en advies’ 
Dit in samenwerking met musem ‘Het oude raadhuis te Urk’ en mogelijk ook 
‘Cultuur Eus Tromp de Vries’ te Urk.  
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Beleid 2020-2025 
 
Voor de komende periode zijn de volgende doelstellingen vastgelegd. Dit zijn 
algemene doelstellingen, en kunnen alsnodig gespecificeerd en verandert worden.  
 

- Het mogelijk herzien van het doel van de stichting zoals vastgelegd per 
notariele akte bij oprichting in 2007 
 

- Het actief onderzoeken van de lokale geschiedenis in relevante archieven 
 

- Het voorlichten van jeugd aangaande de lokale historie, m.n. de 
oorlogsperiode van 1914-1918 – 1940-1945 en 1945-1950 
 

- Het ontsluiten van het archief zoals opgebouwd in de jaren 2007 – heden 
 

- Het in gesprek blijven met andere lokale culturele instellingen en kijken 
naar mogelijke intensivering van samenwerking. 
 

Geldwerving 
Voor komende jaren wil de stichting haar huidige vast sponsoren behouden, en 
waar mogelijk uitbreiden.  
 
Voor komende jaren verwacht het bestuur de financiele kosten te kunnen dragen 
uit de huidige sponsoring.  
 
Voor grotere uitgaven worden specifiek en gerichte subsidies aangevraagd.  
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Aldus overeengekomen November 2018  
 
Urk, November 2018 
 
Bestuur Stichting Urk in oorlogstijd 
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Correspondentieadres 
Stichting Urk in Oorlogstijd 
Houtrib 10 
8321 SL Urk Nederland 
 
Bezoekadres 
Stichting Urk in Oorlogstijd / Koffiebar Urk 
Urkerweg 64 
8322 NB Urk Nederland 
 
Bankgegevens 
IBAN: NL48 RABO 0134 9388 01 
BIC: RABONL2U 
Bank: Rabobank 
Tenaamstelling: Stichting Urk in Oorlogstijd te Urk 
 
ANBI 
RSIN : 818421411 
Meer informatie: Belastingdienst.nl 


