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Voorwoord
Het beleidsplan van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht geldt voor vier jaren en geldt als richtlijn
voor de ambities van de stichting. Deze ambities worden tot uitdrukking gebracht in het zorg dragen
voor de aan de stichting toevertrouwde goederen, het exploiteren van een museum en een muziektent,
het uitdragen van historisch besef en het verzorgen van lokale activiteiten in het kader van de
doelstelling van de stichting.

Doelstelling
De doelstelling is in een apart onderdeel van deze webpagina beschreven.

Realisatie
De stichting tracht haar doel te bereiken door
-het exploiteren van een oudheidkundig museum/informatiecentrum en een muziektent
-het verstrekken van informatie door middel van publicaties en de website
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-het organiseren van bijeenkomsten over de geschiedenis van Papendrecht voor haar donateurs
en andere belangstellenden
-het geven van voorlichting op scholen en het organiseren van rondleidingen voor kinderen in
het museum
-het verzorgen van tentoonstellingen en fotogalerijen in verzorgings- en verpleeghuizen en
scholen
-het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente en bedrijven voor wat betreft het
historisch besef en behoud van beeldbepalende en karakteristieke bebouwing.
Museum
De stichting bezit het middenstuk van de voormalige marechausseekazerne aan de Veerdam te
Papendrecht. De stichting streeft er naar dat het gebouw in goede staat van onderhoud verkeert. Hiertoe
worden regelmatig inspecties uitgevoerd en het preventieve onderhoud verzorgd. Daarnaast wordt er een
planning opgesteld van het te verwachten groot onderhoud in de komende jaren.
In het gebouw worden voorwerpen ten toon gesteld die een relatie met het verleden van Papendrecht
hebben. Daarnaast vinden er wisseltentoonstellingen plaats over specifieke onderwerpen, dan wel in
relatie tot lokale organisaties en ter zake van bedrijven bij bijvoorbeeld jubilea.
Voor groepen en scholen worden rondleidingen met toelichting georganiseerd. De toegang tot het
museum is gratis tijdens de vaste openingsuren ten einde deze zo laagdrempelig als mogelijk te houden.
Wel zijn bezoekers in de gelegenheid om een gift te geven of zich aan te melden als donateur. Voor
bezoeken buiten openingstijden (alleen op afspraak) wordt een vergoeding gevraagd.
Beeldbank
De stichting beschikt over een groot aantal gedigitaliseerde foto’s, films en documenten. Voor een
kleine vergoeding worden duplicaten beschikbaar gesteld. Voor niet-commerciële publicaties worden
foto’s beschikbaar gesteld, waarbij bronvermelding verplicht is. Voor commerciële publicaties wordt
een vergoeding gevraagd voor afbeeldingen uit het archief. Daarnaast gaan de werkzaamheden ten
behoeve van het digitaliseren voort, zodra er nieuwe stukken ontvangen worden.
Met behulp van deze beeldbank verzorgt de stichting tentoonstellingen op locatie, bij voorbeeld in
verzorgings- en verpleeghuizen en op scholen.
Bibliotheek
De stichting streeft er naar om alle boeken, die over Papendrecht handelen of aanverwant aan
Papendrecht zijn, aan te schaffen en deze in de bibliotheek op te nemen. Onder voorwaarden kunnen de
boeken uitgeleend worden. Daarnaast beschikt de stichting over alle jaargangen van het Papendrechts
Nieuwsblad vanaf 1955 en een uitgebreide krantenknipselverzameling over een groot aantal jaren.
Tevens zijn daar de 27 jaargangen van Ken uw Dorp (Rubriek in het Papendrechts Nieuwsblad) ter
inzage. De artikelen mogen door scholieren worden gebruikt voor werkstukken, met bronvermelding.
De stichting stelt zich ten doel om ook in de komende jaren krantenartikelen over Papendrecht te
archiveren.
Website
De stichting beheert een website, waarop algemene gegevens van de stichting, zoals activiteitenagenda,
bestuur en contactgegevens te vinden zijn. Daarnaast zijn er inhoudelijke pagina’s met nieuws,
historische gegevens, foto’s en links naar culturele en historische websites in de regio. De website wordt
voortdurend geactualiseerd.
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Bijeenkomsten
Ten minste één maal per jaar organiseert de stichting in het lokale theater of een zalencentrum een
bijeenkomst. In die bijeenkomst met een lezing over een onderwerp uit het verleden van Papendrecht of
de omgeving worden tevens films en of foto’s vertoond. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor
donateurs, aan anderen wordt een bescheiden entreegeld gevraagd.
Muziektent
De stichting bezit een muziektent. De stichting heeft tot doel om de muziektent die beeldbepalend is
voor Papendrecht in stand te houden . De stichting organiseert meerdere keren per jaar een
zomeravondconcert. Verder wordt de muziektent op Koningsdag gratis ter beschikking gesteld aan het
Oranjecomité voor de aubade. De muziekstent wordt eveneens gratis beschikbaar gesteld aan het
jaarlijkse Lichtjesfeest. Gestreefd wordt naar samenwerking met andere organisaties.
Adviseren
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente met betrekking tot zaken die het historisch
besef raken. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, indien van toepassing, bij
voorgenomen besluiten te wijzen op eventuele gevolgen voor monumenten of de historische structuur.
Het adviseren van de gemeente ter zake van naamgeving gezien vanuit historisch perspectief.

Publicaties
De stichting verzorgt ten minste één keer per jaar en een publicatie ten behoeve van de donateurs. In
deze publicaties wordt verslag gedaan van de activiteiten van de stichting. Daarnaast wordt één keer per
jaar verantwoording afgelegd van de besteding van de ontvangen middelen door middel van een staat
van baten en lasten. Daarnaast wordt ook bericht over de plannen voor de komende periode. De
publicaties worden ook geplaatst op de website.
Financiering
De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door;
-jaarlijkse bijdragen van donateurs (hoofdbron van inkomsten)
-eenmalige giften van bedrijven en particulieren
-giften voor het verzorgen van tentoonstellingen in opdracht
-vrijwillige bijdragen voor het bezoeken van het museum
-entreegelden, voor niet donateurs bij donateursavonden
-vergoeding voor presentaties op uitnodiging
-verkoop van boeken over Papendrecht e.o. en aanverwante artikelen
-verkoop van consumpties bij zomeravondconcerten
-alle activiteiten, ook de bestuurlijke, worden verzorgd door vrijwilligers
Voor specifieke doelen wordt soms een beroep gedaan op landelijke fondsen.
Incidenteel wordt een beroep gedaan op de gemeente Papendrecht voor het aanbrengen, onderhoud
of herstel van (informatieborden bij) monumenten.
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