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Algemeen 
RSIN      8637.54.533 
Rechtsvorm     Stichting 
Statutaire naam    Stichting Vrije Lekpoort 
Statutaire zetel     Gemeente Vijfheerenlanden 
Bezoekadres     Buitenstad 1, 4132AA Vianen 
Website    www.vrijelekpoort.nl 
E-mailadres    info@vrijelekpoort.nl 
Telefoonnummer   06-55863705 (Cornelia den Oudsten) 
     06 13983203 (Otto Hansen) 
Eerste inschrijving handelsregister  18-03-2022 
Datum akte van oprichting   18-03-2022 
Activiteiten SBI-code    88993 - Lokaal welzijnswerk  
KvK-nummer     85820555 
IBAN     NLxxRABO0xxxxxxxxx (in aanvraag) 

Lengte en geldigheidsduur 
Dit beleidsplan is voor de jaren 2022 – 2024. 

Missie en visie 

Missie 
Stichting ‘De Vrije Lekpoort’ zet zich in voor de profilering van de Viaanse Lekpoort als een historische en sociaal 

maatschappelijk en culturele pleisterplaats. Dit doet zij door het stimuleren en initiëren van sociaal 

maatschappelijke activiteiten voor en door de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. De stichting zorgt 

ervoor dat privé- personen en organisaties tijdelijk gebruik kunnen maken van de Lekpoort voor doeleinden die 

de gemeenschap van de gemeente Vijfheerenlanden ten goede komen. Zo geeft de stichting vorm aan haar 

vrijstadgedachte, waarin de Lekpoort als iconisch baken een historisch bodem biedt voor inspiratie, vernieuwing 

en maatschappelijke verbinding. 

 

Visie 
Stichting ‘De Vrije Lekpoort’ stimuleert en faciliteert het gebruik van de Viaanse Lekpoort voor 

sociaalmaatschappelijke of culturele doeleinden. De Lekpoort kan bijvoorbeeld als tijdelijke oefen-, vergader- of 

werkruimte fungeren, als museum of theater, zolang het initiatieven zonder winstoogmerk zijn. Het 

stichtingsbestuur honoreert met name aanvragen die bijdragen aan een hechter, duurzamer of aantrekkelijker 

Vianen en Vijfheerenlanden. Zij verwelkomt in het bijzonder initiatieven voor en door doelgroepen die minder 

worden bediend in het regionale culturele aanbod, of minder zichtbaar zijn in het maatschappelijke leven van 

de gemeente Vijfheerenlanden. De stichting geeft zo een eigentijdse invulling aan de vrijstadgedachte, waarin 

de verwelkoming van nieuwe ideeën en een diversiteit aan mensen centraal staat. Vanuit deze visie draagt 

stichting ‘De Vrije Lekpoort’ ook actief bij aan een passende herbestemming van een beeldbepalend monument.  



Wijze van werving van gelden  
Stichting Vrije Lekpoort ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies (zoals gemeente, provincie en 
historische organisaties) , giften, sponsoring, donaties (hiervoor organiseren wij sponsorbijeenkomsten, 
concerten “en Vrienden van de Lekpoort”). 
Verdere inkomsten worden ontvangen vanuit de opbrengsten van gebruik van de Lekpoort door wel betalende 
eindgebruikers. (Doelstelling is om de kosten van gebruik voor de andere groep eindgebruikers die we 
stimuleren tot activiteiten en die we een plek willen bieden, zo laag mogelijk te houden.) 
 
Startsubsidie Gemeente Vijfheerenlanden is voor ons gereserveerd om de initiële kosten te dekken en om de 
eerste vergoedingen voor de activiteiten en de basisvergoeding voor het gebruik van de ruimte te kunnen 
bekostigen. 

Opstelling en inrichting van de organisatie 

Bestuur  
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.  

• Voorzitter is de heer Hendrik Otto Hansen, woonachtig aan de Franciscushof 51 (4133 BB) te Vianen. 

• Secretaris is mevrouw Cornelia den Oudsten, woonachtig aan de Voorstraat 2 (4132 AR) te Vianen.  

• Penningmeester is de heer Ortwin Franciscus Gerardus Pepermans, woonachtig aan de Voorstraat 7 
(4132 AM) te Vianen.  
 

Adviesgroep en team  
• Adviesgroep en supportgroep bestaat uit een nog groeiende groep. Enkele namen van de 

initiatiefnemers van het eerste uur zijn: netwerkgroep Binnenstad, Hans van der Werff (Berenschot), 

(Klaas de Zwaan (D’66), Rob van de Wiel (VandeWiel Coaching), Dory Steehouwer. 

• Het team is een dagelijks actieve cirkel rond het bestuur. Op het moment van oprichting in opbouw. 

Activiteiten bestuur  

Vergaderen  
Het bestuur komt officieel minimaal één maal per kwartaal samen voor een bestuursvergadering, maar in de 
praktijk wekelijks. Hiervan worden notulen opgemaakt. Om de 2 weken wordt een teamvergadering 
georganiseerd, om in gezamenlijkheid als bestuur en team verder te bouwen en ontwikkelen en om activiteiten 
door te nemen. 

 

Activiteiten  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende werkzaamheden verricht:  

• Het publiekelijk bekend maken van de mogelijkheid de ruimten van de Lekpoort te gebruiken d.m.v. PR ( 
website, social media, (buurt-) flyertjes, free publicity en ook persoonlijke gesprekken). 

• Het voorleggen van mogelijkheden en ideeën aan mogelijke gebruikers. Dit betreft met name groepen 
die niet vanzelfsprekend in de belangstelling staan of de wegen tot mogelijkheden niet kennen.  

• Het stimuleren van latent aanwezige initiatieven om de Lekpoort-visie waar te maken. 

• Het organiseren van open dagen en sponsorbijeenkomsten en -concerten. 

• Het inplannen van gebruik van de ruimten van de Lekpoort door eindgebruikers.  

• Het begeleiden van het gebruik. 

• Het onderhouden van de contacten met de gemeente. 



• Samenwerking en verbinding organiseren met winkeliers, omwonenden, andere wijken en organisaties 
zodat men elkaar tegenkomt en in gesprek raakt.  

• Het werven van fondsen en deelnemers “Vrienden van de Lekpoort”. 

 

Beheer van het vermogen 
 

Financiën  
De stichting heeft nadrukkelijk geen winstdoelstelling. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om 
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om op voorhand de kosten 
van gebruik voor de specifieke doelgroep eindgebruiker zo laag (of zelfs nihil) mogelijk te houden. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:  

1. Het beheren van de geldstroom voor sociaal maatschappelijke initiatieven en activiteiten van 
eindgebruikers.  

• Inkomsten verwerven en innen vanuit externe bronnen als sponsoren, “Vrienden van de 
Lekpoort”, sponsorbijeenkomsten en concerten, in de komende jaren ook Gemeentesubsidie 
voor activiteiten. 

• Uitgaven verdelen naar activiteiten. 
 
2. Het beheren van de geldstroom voor het gebruik van de ruimte. 

• Het ontvangen van de opbrengsten van gebruik van de Lekpoort van eindgebruikers. 

• Het beheren van de gelden.  

• Het afdragen van de gebruikskosten aan de gemeente Vijfheerenlanden. 
 
Voor beide geldstromen geldt de verantwoording naar Gemeente, ANBI, sponsoren en andere geldverstrekkers. 

• Jaarlijks een begroting opstellen.  

• Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren. 

• Jaarlijks de financiële gegevens inzichtelijk en openbaar maken voor Raad van Advies, team en 
openbaar maken via website en voor Gemeente en andere sponsoren en “Vrienden van de 
Lekpoort”. 

Beloningsstructuur  
De bestuursleden en andere betrokkenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Mogelijk een 
stagiair of huismeester in de toekomst enige vrijwilligersvergoeding. 

Besteding van het vermogen  
Het vermogen wordt besteed conform de missie en doelstelling van Stichting Vrije Lekpoort.  
De inkomsten van de stichting worden gebruikt om de initiatieven en activiteiten van de inwoners VHL mogelijk 
te maken. Hierbij is een voorkeur voor de initiatieven die in de reguliere situatie minder aan bod  komen en 
door ons worden gegenereerd (zie Missie/Visie). 
 
Twee hoofdstromen van bestedingen zijn te onderscheiden: 

1. De initiatieven en activiteiten van de stichting en inwoners. 
2. De kosten: vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van de ruimte en de overige 

beheerkosten. 
3. Geen personeelskosten (tenzij een stagiair of een vrijwilliger op termijn). 


