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BELEIDSPLAN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HAASTRECHT 2022 – 2025 
Versie 23 november 2022 

 
 
1. Oprichting 
De vereniging is opgericht op 18 augustus 2003 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 24351500. 
 
2. Doelstelling van de vereniging 
De vereniging heeft ten doel: 

a. Het onderzoeken en/of doen onderzoeken van de geschiedenis van Haastrecht en haar omgeving 
b. Het vastleggen en bewaren van de resultaten van de onder 1 genoemde onderzoeken 
c. Het bevorderen van de kennis van, en de belangstelling voor de geschiedenis van Haastrecht 
d. Het bevorderen van het behoud van historische cultureel erfgoed en de herinneringen van 

Haastrecht 
e. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
3. Realiseren doelstellingen 
De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het stimuleren en begeleiden van onderzoek op historisch gebied door personen en 
werkgroepen 

b. Het uitgeven van geschriften 
c. Het organiseren van lezingen, exposities, bijeenkomsten en excursies 
d. Het samenwerken met andere instellingen en particulieren die zich bezighouden met de 

geschiedenis van Haastrecht 
e. Het uitdragen van onze kennis via digitale kanalen 
f. Het beheren van een archief bestaande uit documenten in woord en beeld en kleine objecten  
g. Het toezien op de staat van diverse informatiepanelen geplaatst in en om Haastrecht 
h. Het bepleiten van haar doelstellingen bij overheden en particulieren 
i. Het gevraagd en ongevraagd geven van geschiedkundige adviezen en inlichtingen aan overheden 

en particulieren, in het kader van de doelstelling van de vereniging 
 
4. Specifieke doelen periode 2022 -2025 
De volgende activiteiten zullen speerpunten zijn in de periode 2022 -2025: 

a. Meerdere keren per jaar een leden (contact) avond met lezing of presentatie, waarvan 1 
ledenvergadering 

b. Jaarlijkse excursie 
c. 4 x jaar een uitgave van het periodiek “de Havekedrechter “ 
d. Het uitgeven van themanummers om in te spelen op de actualiteit zoals in 2022 ter herdenking 

van 150 jaar Gemaal 
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e. Digitale communicatie via een up to date website, nieuwsbrieven en berichten op sociale media 
f. Een ‘Historisch Café’ in het verenigingsgebouw Concordia, samenvallend met ‘het Repair Café’ 
g. Deelname in het Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK) 
h. Het in overleg met andere plaatselijke ‘schok’-leden en mogelijk de horeca komen tot 

arrangementen voor groepen of individuen om een ruimere beleving van Haastrecht te bieden 
i. Deelname aan Open monumentendag 
j. Het herstarten van het project Haastrecht-Speurders voor leerlingen van het basisonderwijs 
k. Het verzorgen van Stadswandelingen voor belangstellenden 
l. Het werven van nieuwe leden 
m. Het inventariseren en digitaliseren van onze fotocollectie 
n. Het herstarten van de commissie ‘Levensverhalen’ 

 
5. Commissies 
De vereniging stelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur commissies samen voor speciale 
projecten. Actueel zijn: 

• Een commissie Fotoarchief met als taak het bewaren, inventariseren en digitaliseren van de 
fotocollectie. 

• Een commissie Levensverhalen, die tot doel heeft het optekenen en voor de geschiedenis 
vastleggen van de herinneringen van oudere Haastrechters over hun leven in Haastrecht. 

• Een commissie Lezingen, die ten doel heeft jaarlijks het programma voor te houden lezingen in te 
vullen en daarvoor sprekers uit te nodigen. 

 
6. Financiën 

a. Jaarverslag: In het jaarverslag verantwoordt het bestuur de financiën van de vereniging.  Dit 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden in de jaarlijkse ledenvergadering. Voorafgaand 
aan de jaarlijkse ledenvergadering worden de financiën door de kascommissie (uit de leden 
benoemd) gecontroleerd. De financiële verantwoording en het jaarverslag worden op de website 
gepubliceerd. 

b. Vermogen: Het vermogen van de vereniging bestaat uit een kleine kaspositie, een bankrekening 
en een spaarrekening. Dit alles wordt in het financieel jaarverslag verantwoord. Het vermogen 
dient als reserve, voor onvoorziene uitgaven die niet direct uit de ledencontributie kunnen 
worden bekostigd. Dat kunnen zijn: speciale publicaties, evenementen, wervingsacties e.d.  

c. Inkomsten: De inkomsten worden verkregen uit: 

• Jaarlijkse contributie van de leden 

• Advertenties in ons periodiek ‘de Havekedrechter’ 

• Verkoop van publicaties van onze verenging 

• Sponsoring voor de uitgave van boekjes 

• Rabo Clubsupport actie 

• Gemeentelijke subsidie 

• Giften 
d. Beloningsbeleid: De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten zowel vanuit het 

bestuur als vanuit de commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd en zij ontvangen daarvoor 
geen vergoeding. Kosten gemaakt ten behoeve van de vereniging kunnen worden gedeclareerd.  

e. ANBI-status: De Historische Vereniging Haastrecht is aangewezen als culturele ANBI. Donateurs 
van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten -of vennootschapsbelasting. Voor 
nadere informatie over de fiscale aspecten verwijzen wij naar de bijlage Fiscale faciliteiten giften. 
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Bijlage Beleidsplan 2022 – 2025, Versie 23 november 2022 
 
 
Fiscale faciliteiten giften 
 
Voor giften aan een ANBI bestaan twee fiscale faciliteiten 
 
a. Aftrek voor eenmalige of incidentele giften 
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI 
vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Voor deze vermenigvuldigingsfactor geldt echter een 
maximum van € 1.250. 
Voor deze giftenaftrek geldt echter wel een drempel van 1% van het onzuiver inkomen: uitsluitend het 
bedrag boven de drempel is dus aftrekbaar tot het maximum (= 10% van het onzuiver inkomen). 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een 
dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
 
b. Aftrek voor periodieke giften 
Daarnaast kent de wet een bijzondere faciliteit voor periodieke giften gedurende tenminste 5 jaar (of 
tot eerder overlijden). Voor periodieke giften geldt geen giftendrempel. Het bedrag van de periodieke 
gift mag daarom vermenigvuldigd worden met de factor 1,25 en kan in zijn geheel worden afgetrokken. 
Voor een periodieke gift is een schriftelijke overeenkomst met onze vereniging vereist. Daarvoor stelt 
de Belastingdienst een standaardformulier beschikbaar. 
 


