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Beleidsplan  
28 december 2017. 
 
Vanaf oprichting van de Stichting Heerewaardevol en voor de jaren 2018 en volgende. 
Het beleid wordt telkenjare op dezelfde wijze geïmplementeerd, tenzij bij Bestuursbesluit hierin een 
wijziging wordt aangebracht. 
 
Doelstelling:  
Promoten van Recreatie en Toerisme in en om Heerewaarden 
 
Werkzaamheden ten behoeve van de Doelstelling 
- Actieve inzet toeristische en recreatieve activiteiten op en aan de oever van het terrein De Bol te 
Heerewaarden. 
- Actieve inzet toeristische en recreatieve oeververbinding tussen Heerewaarden en de Lithse Ham 
middels een fietsveerpontje, dan wel meerdere fietsveerpontjes. Hiermee een economisch draagvlak 
voor het toeristisch en recreatief leven in Heerewaarden tot stand te brengen en in stand te houden. 
- Actieve inzet tot het aanleggen van meerdere aanlegplaatsen ten behoeve van voornoemd fietsveer 
- Actieve inzet tot het maken van recreatieve en toeristische fiets- en wandelroutes in en door 
Heerewaarden 
- Het plannen, opzetten en uitvoeren van alle werkzaamheden of voorbereidende werkzaamheden die 
noodzakelijk worden geacht tot het bereiken van de Doelstelling. 
 
Werving van Inkomsten: 
- Voor het overzetten van passagiers met een fietsveerpontje wordt een klein bedrag per passagier 
gevraagd. Het stichtingbestuur bepaalt met een besluit de hoogte van het bedrag. 
- Voor het doen van investeringen, dekken van (mogelijke) exploitatieverliezen kan de stichting 
donaties en subsidies ontvangen. 
Voor het ontvangen van donaties en subsidies kan een actief beleid worden gevoerd richting 
bedrijfsleven, particulieren en Overheden. 
 
Bestuur en Vrijwilligers 
- Het Bestuur ontvangt geen vergoeding voor de uitgevoerde bestuurswerkzaamheden 
- Werkzaamheden i.v.m. het fietsveer worden uitgevoerd door vrijwilligers 
 
Beheer en Besteding vermogen: 
- Het vermogen van de stichting, wanneer aanwezig, wordt beheerd door het Bestuur. Het vermogen 
zal alleen en uitsluitend ten goede mogen komen en worden besteed in het kader van de Doelstelling 
van de stichting.  
- Reserves mogen en zullen alleen mogen worden aangewend tot vervanging van bijvoorbeeld 
steigers, oevervoorzieningen, fietsveerpontje(s), vervoermiddelen, toeristische voorzieningen als 
wachtplaatsen, bankjes, picknickplaatsen e.d.  
 
Het Bestuur. 
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