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BELEIDSPLAN 2022-2027 Stichting Fort Vreeswijk  
Vastgesteld door Bestuur Stichting Fort Vreeswijk dd 6 september 2022 

 

1. Doelstelling Stichting Fort Vreeswijk 

1.1 Wat wil de Stichting Fort Vreeswijk bereiken?  

Stichting Fort Vreeswijk draait volledig op vrijwilligers en heeft ten doel: 
- het beheren, het behouden en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis Fort 

Vreeswijk en t Laantje als multifunctionele voorziening;  
- het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis, daaronder begrepen de 

zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk en t Laantje;  
- waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed van Fort Vreeswijk, 

en  
- het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk. 
 
Rond 2015 is het Dorpshuis Fort Vreeswijk als buurthuisfunctie ontstaan vanuit een 
bewonersinitiatief. Voor het verkrijgen van subsidies en het sluiten van overeenkomsten is 
de Stichting Fort Vreeswijk opgericht. De Stichting Fort Vreeswijk heeft iets ruimere 
doelstellingen dan het Dorpshuis Fort Vreeswijk. In 2020 heeft de welzijnsorganisatie 
Movactor het beheer van de locatie t Laantje (een voormalige balkenloods) overgedragen 
aan de Stichting Fort Vreeswijk. Deze locatie bestaat uit 1 ruimte met keukentje en 
toiletvoorziening en wordt o.a. als ontmoetingsruimte gebruikt voor oudere Vreeswijkers.  
 
1.2 Doelstelling Dorpshuis Vreeswijk 
De vrijwilligers van het Dorpshuis en t Laantje willen met elkaar ervoor zorgen dat alle 
inwoners van Vreeswijk met plezier hun hele leven lang in Vreeswijk kunnen wonen. Zij 
willen klaar staan voor de mensen die fysieke of sociale beperkingen ervaren bij het wonen 
in Vreeswijk en samen met hen proberen om die beperkingen kleiner te maken of op te 
heffen.  
 
Het Dorpshuis wil een basisvoorziening zijn voor wat betreft de zorg en het welzijn in de 
wijk, voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. We proberen met elkaar zoveel mogelijk de 
sociale en zorgvoorzieningen in Vreeswijk op peil te houden. Dat doen we door het 
organiseren van activiteiten, maar ook door het huisvesten van zorgvoorzieningen (o.a. 
huisarts, ontmoetingscentrum Dementie, kinderopvang) en het initiëren van voorzieningen 
die van belang kunnen zijn voor de Vreeswijkse inwoners (bijv. een winkelvoorziening, 
voldoende mobiliteitsvoorzieningen etc.).  
 
Uitgangspunten hierbij zijn 

1. Het Dorpshuis biedt een platform aan de wijkbewoners en hun initiatieven, maar 
initieert ook zelf activiteiten;  

2. De vrijwilligers/ wijkbewoners zijn zelfbepalend, binnen de uitgangspunten zoals 
hierboven geformuleerd; 

3. Gezondheid, veiligheid en welbevinden van de wijkbewoners staan centraal; 
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4. Wij hebben respect voor de privacy van de wijkbewoners, vrijwilligers en bezoekers. 
 

2. Welke activiteiten voeren we uit om dat doel te bereiken in de jaren 2022 
tot 2027?  

De Stichting Fort Vreeswijk heeft een viertal doelstellingen. Per doelstelling vinden er andere 
activiteiten plaats:  

1. het beheren, het behouden en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis Fort 
Vreeswijk en t Laantje als multifunctionele voorziening: op de website van Fort 
Vreeswijk, zie www.fortvreeswijk.nl zijn alle structurele en incidentele activiteiten 
van het Dorpshuis terug te vinden. Een kleine greep: Bewegen voor ouderen, 
schilderscursus, schaken, culturele zondagmiddagen, inloop met koffie, yoga, 
kinderactiviteiten, creatief uurtje, lunch- en eetcafe, ontmoetingsruimte etc. De 
activiteiten worden steeds weer aangepast op de vraag en komen voort uit de op dat 
moment levende behoefte van de bezoekers van het Dorpshuis en t Laantje en de 
inwoners van Vreeswijk. Activiteiten en beheer van het Dorpshuis en t Laantje 
worden uitgevoerd door vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen hiervoor geen 
vrijwilligersvergoeding.  

2. het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis, daaronder 
begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk: in het Dorpshuis zijn naast 
de buurthuisfunctie met allerlei sociale en welzijnsactiviteiten, een 
huisartsenpraktijk, een ontmoetingscentrum dementie en een kinderopvang 
gehuisvest. Daarnaast wordt er door heel veel maatschappelijke en culturele 
organisaties gebruik gemaakt van de ruimten in het Dorpshuis: videoclub, koren, 
politieke partijen, EHBO, Parkinsoncafe etc. De Stichting Fort Vreeswijk en het 
Beheerteam van het Dorpshuis regelen de verhuur aan deze organisaties en beheren 
het pand.  

3. het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk: vrijwilligers 
van de Stichting Fort Vreeswijk zetten zich in voor een goed gebruik van het gehele 
terrein van het Fort door alle betrokken partijen (Dorpshuis, Scouting, 
Hengelsportvereniging), maar ook voor de ontwikkeling van de toeristische 
aantrekkelijkheid van het Fortterrein en van het gehele schippersdorp Vreeswijk. Dit 
doen zij in nauw overleg met de Museumwerf, de Stichting Activiteiten Vreeswijk, de 
Gidsengroep, de Oranjevereniging en alle andere organisaties die zich hiervoor 
inzetten binnen Vreeswijk, de Gemeente, Waterschap en Provincie, ook in het kader 
van de nieuwe Hollandse Waterlinie.  
Vrijwilligers van de Stichting Fort Vreeswijk zetten zich in overleg met Gemeente, 
Waterschap en Provincie in om het fort zoveel mogelijk terug te brengen in de 
historische staat.  
Vrijwilligers van Stichting Fort Vreeswijk zetten zich in om Nieuwegein toeristisch 
aantrekkelijk te maken door mee te werken aan het initiatief Vaart van Nieuwegein, 
een stadsmarketing project waarbij de verbinding Utrecht-Jutfaas-Vreeswijk door 
middel van de Vaart centraal staat.  

4. waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed van Fort 
Vreeswijk: door verschillende zorgpartijen in 1 pand een dak te bieden, probeert de 

http://www.fortvreeswijk.nl/
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Stichting Fort Vreeswijk het Dorpshuis een grotere maatschappelijke waarde te 
geven.  

 

In de jaren 2022 tot 2027 blijven we als Bestuur en Beheerteam continu actief om 
bovenstaande doelstellingen en activiteiten samen met alle andere vrijwilligers invulling te 
geven. We streven ernaar om het bezoekersaantal minimaal op het huidige niveau te 
houden.  

 

Plaatje: Q2 2022  

 

3. Voor welke doelgroep zet Stichting Fort Vreeswijk zich in?  

Stichting Fort Vreeswijk zet zich in eerste instantie in voor alle inwoners van Vreeswijk, maar 
ook voor alle inwoners van Nieuwegein en daarbuiten, die komen genieten van het mooie 
dorp Vreeswijk en het Fort Vreeswijk.  

4. Verwerving, besteding en beheer van inkomsten 

4.1 Financiële verantwoordelijkheid 

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het te voeren financieel beleid: 

• Vaststellen van de wijze waarop de financiële middelen worden verkregen en besteed; 
hierbij rekening houdend met de continuïteit van de stichting.  
• Vaststellen van de begroting.  
In de begroting worden de financiële bronnen en doelen voor een gedefinieerd tijdvak 
vastgelegd (concretisering van het financieel beleid). 
• Vaststellen van de jaarstukken, deze laten controleren door een kascommissie, publiceren 
en ter beschikking stellen aan instanties die deze gegevens nodig hebben. 
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De penningmeester is binnen het bestuur belast met de portefeuille “Financiën”. 

Hij/zij ziet binnen het bestuur er op toe dat de financiële middelen conform de vastgestelde 
begroting worden ingezet en signaleert eventuele afwijkingen. En is verantwoordelijk voor 
de financiële verslaglegging.  

De Penningmeester stelt de concept begroting op. 

4.2 Financiële doelstelling 

De Stichting Fort Vreeswijk streeft ernaar om de verkregen geldmiddelen met minimale 
organisatiekosten in te zetten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de 
Stichting. 

4.3 Verwerving en besteding van geldmiddelen  

De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, 
maatschappelijke en commerciële verhuur, baromzet, subsidie van gemeente Nieuwegein 
en projectsubsidies van fondsen. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit door 
vrijwilligers georganiseerde activiteiten en bijdragen uit collectes.  

4.3.1 Verwerving - Inkomsten 

Verhuur 
De verhuur van ruimten is een kernfunctie. De inkomsten bestaan voor een belangrijk deel 
uit inkomsten uit verhuur. Dit betreft vaste verhuur van ruimten alsmede losse verhuur van 
de diverse zalen. Het bestuur streeft naar een optimale bezetting van de beschikbare 
ruimtes.  

Barinkomsten, deelnemersbijdragen en entreebedragen 

De overige inkomsten zijn deels gerelateerd aan de verhuur van ruimtes, zoals de 
barinkomsten. Deelnemers aan activiteiten betalen zo mogelijk een kostendekkende 
deelnemersbijdrage, waarbij we ernaar streven de (welzijns-) activiteiten tegen een zo laag 
mogelijke prijs aan te bieden. Er wordt soms een kleine entreeprijs geheven voor culturele 
activiteiten, zoals de culturele zondagmiddagen of een pubquiz of bingo.  

Sponsoring 

In voorkomende gevallen wordt voor te organiseren activiteiten een beroep gedaan op 
sponsoren. 

Donaties 

Donaties zijn giften welke eenmalig of structureel aan de Stichting worden geschonken. 
Donaties zijn in principe niet “geoormerkt” (toegewezen aan een specifiek doel). 

Subsidies: 

Subsidies worden door derden aan de Stichting verstrekt om gedefinieerde projecten te 
kunnen realiseren. De subsidieverstrekker stelt voorwaarden aan de Stichting t.a.v de soort 
projecten, de wijze van financiering en uitvoering. De Stichting legt verantwoording aan de 
subsidieverlener af over het project. Subsidiegelden zijn “geoormerkt’, d.w.z zij mogen 
alleen ingezet worden voor die projecten waarvoor de subsidie is toegewezen. 
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4.3.2. Besteding gelden - organisatiekosten: 

Dit zijn de kosten die de stichting moet maken om haar doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken (niet zijn de direct toewijsbare kosten van acties). De kosten zijn voor rond 
90% gerelateerd aan de huisvestingskosten. Deze kosten zijn onlosmakelijk gerelateerd aan 
de kernfunctie van het Dorpshuis. Het streven is er op gericht om de overige 
organisatiekosten zo laag als mogelijk te houden. Een belangrijk gegeven in dat verband is 
dat de vrijwilligers geen honorering in geld ontvangen. 

Reserveringen 

Reserveringen zijn gelden die vastgelegd zijn om kosten die in de toekomst liggen en 
eventuele tegenvallers het hoofd te kunnen bieden en om de continuïteit van de Stichting te 
waarborgen. Het bestuur bepaalt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening de hoogte 
van de reserves.  

De jaarrekening en het jaarverslag worden elk jaar gepubliceerd op de website van Fort 
Vreeswijk: https://www.fortvreeswijk.nl/over-ons/stichting-fort-vreeswijk/.  

 

4.3.3. Beheer van vermogen / inkomsten 

Het Bestuur van de Stichting Fort Vreeswijk stelt een concept begroting op en legt deze 
begroting voor aan het Beheerteam. Na akkoord door het Beheerteam wordt de begroting 
definitief vastgesteld. Het Beheerteam is binnen de kaders van de vastgestelde begroting 
bevoegd om uitgaven te doen voor klein onderhoud van het Dorpshuis en vervanging van 
meubilair etc. Het groot onderhoud wordt contractueel uitgevoerd door de Gemeente. Het 
bestuur streeft ernaar voldoende weerstandsvermogen te hebben om risico’s te kunnen 
opvangen. Risico’s van de afgelopen jaren waren het wegvallen van bezoekersbijdragen, 
verhuurinkomsten en barinkomsten vanwege de Covid pandemie en op dit moment de 
stijgende energieprijzen.  

Meer weten?  

Alle belangrijke informatie als KvK nummer, bankrekeningnummer, adres, emailadres, 
telefoonnummer, bestuurssamenstelling, jaarrekening, jaarverslag , huishoudelijk 
reglement, vrijwilligersbeloning (niet!) is terug te vinden op www.fortvreeswijk.nl en met 
name op https://www.fortvreeswijk.nl/over-ons/. Op onze website is ook alle informatie te 
vinden over de activiteiten die op in het Dorpshuis plaatsvinden.  

 

 

https://www.fortvreeswijk.nl/over-ons/stichting-fort-vreeswijk/
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