
 

Beleidsplan Stichting De Oude Waarheid 

Doelstellingen en strategie 2014 – 2020 

Doel 

Het vormen, uitbreiden en in stand houden van een bibliotheek van geschriften op Gereformeerde 

grondslag uit de Reformatie en de Nadere Reformatie (zestiende, zeventiende en achttiende eeuw). 

Werkzaamheden 

Het op orde houden van de bibliotheek, bezoekers ontvangen en begeleiden. Zorgen voor het juiste 

klimaat voor de boeken.  

Kosten/vergoedingen 

- Voortzetting van het beleid dat er geen onkosten vergoedingen voor bestuursleden worden 

betaald. 

- Bankkosten blijven  minimaal. 

- Administratieve-  en vergaderkosten kosten zullen niet in rekening worden gebracht   

Wijze van verwerving fondsen. 

De stichting tracht geldmiddelen te verwerven in de vorm van subsidies, donaties, schenkingen, 

erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen.     

Beheer vermogen 

- Gezien de renteontwikkelingen van de laatste jaren tijdelijk afzien van de opbouw van het 

vermogen en alle aandacht besteden aan hulpverlening. 

- Als gevolg van financiële marktomstandigheden geen risico’s nemen met obligaties en of 

andere risicovolle beleggingen in verband met hogere rente. 

- Gezien de economische ontwikkelingen hopen dat het giften en schenkingen bedrag per jaar 

niet te veel zullen teruglopen, voorkomen moet worden dat de langere termijn 

doelstellingen in gevaar komen.   

Wijze van beheer 

Jaarlijks wordt er een balans opgemaakt en een overzicht van de ontvangsten en uitgaven.  

Daartoe zal de stichting een administratie bijhouden waaruit blijkt: 

- De aard en omvang van de onkostenvergoedingen aan de leden van het bestuur.  

- De aard en omvang van de kosten van verwerving en beheer en andere kosten. 

- De aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen.     

 

Uitgaven 



Deze zullen blijven bestaan uit: 

 Aankoop boeken 

 Uitgaven voor klimaatbeheersing 

Langere termijn doelstellingen 

- Bibliotheek in stand houden. 

- Bibliotheek toegankelijker maken voor geïnteresseerden, meer bekendheid. 

- Kosten minimaal houden. 

- Mogelijkheden onderzoeken om boeken te digitaliseren. 

     

     

 

      

  



Activiteitenverslag 2014 

Het afgelopen jaar hebben alle bezoekers weer genoten van de boekencollectie. 

Met het nieuwe klimaatbeheersysteem is de luchtvochtigheid in de bibliotheek veel stabieler.  

 

Financieel overzicht 

 

 

 

Het bestuur is per 31-12-214 als volgt: 

Voorzitter: W. Ploeg sr. 

Secretaris: W. Ploeg jr. 

Penningmeester: R. Ploeg 

Lid: F.W. Ploeg 

 


