1

Stichting Woerden 650
Beleidsplan
Onze doelstelling
De stichting Woerden 650 heeft als doel: het organiseren van “Woerden 650 jaar stad” in
het jaar 2022.
De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van festiviteiten in de gemeente
Woerden, fondsenwerving om dit te realiseren en alles wat met het vorenstaande
verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Uitvoering van onze doelstelling
2022: Woerden 650 jaar stadsrechten, een feestjaar voor en door Woerden.
Een Comité van Aanbeveling bestaande uit betrokken Woerdenaren stimuleert de
initiatieven, coördineert en verbindt de vele activiteiten om dit een gedenkwaardig jaar
voor Woerden en de Woerdenaren te maken.
De leden van het comité en hun aandachtsgebieden zijn: burgemeester Victor
Molkenboer (voorzitter), Inès Wesselingh (ambtelijk contactpersoon), Will Stoof
(coördinator Woerden 650 en voorzitter stichtingsbestuur), Angela Koot (Cultuur en
Erfgoed), Brigit Colaris (Welzijn, Sociaal Maatschappelijk), Carolien Gerritsen
(Educatie), Bas Kleinveld (Communicatie en secretaris bestuur), Frank van der Heijden
(Sport), Gijs Okkerman (Evenementen), Hans Cools (Penningmeester bestuur) en Peter
van Herk (Sponsoring).
Het comité nodigt alle Woerdenaren uit om mee te denken en te doen: samen maken we
er een feestjaar van voor iedereen!
Woerden wijs: denk, doe en vier mee!
Woerdense inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te maken en mee te
denken en te doen binnen de verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen zullen de
ideeën voor 2022 verder uit worden gewerkt om in gezamenlijkheid het feestjaar te
kunnen organiseren.
Het is van belang dat binnen deze werkgroepen ook betrokken partijen aansluiten. Te
denken valt aan scholen, cultuurinstellingen, (sport)verenigingen,
evenementorganisatoren, horeca, sociaal/maatschappelijke organisaties et cetera. Heb
je ideeën voor activiteiten rond 650 jaar Woerden? Meld deze dan bij een van de
werkgroepen!
Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we het feestjaar af. Dit is de dag waarop we 650 jaar
geleden onze stadsrechten kregen. Na het openingsfeest volgt een onvergetelijk jaar.
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Een inclusief feestjaar voor en door Woerden. Een jaar waarin we aansluiten bij
bestaande activiteiten en er ook nieuwe activiteiten georganiseerd worden. We
verbinden de bestaande en nieuwe activiteiten. We nodigen bestaande organisaties uit
om mee te denken over de extra impulsen voor hun activiteiten vanuit Woerden 650.
Maar, we nodigen Woerdenaren ook uit nieuwe ideeën aan te dragen en mee te denken
en te doen binnen de verschillende werkgroepen. Een feest voor iedereen, houdt een
diversiteit aan activiteiten in gedurende het hele jaar.
Educatie
Voor het onderwijs in Nederland bestonden tot het begin van de 19e eeuw maar weinig
regels. Elke stad of dorp had wel een dorpsschool, maar ouders waren niet verplicht om
hun kinderen naar die scholen toe te sturen.
In Woerden waren rond 1880 twee openbare scholen, één voor “burgerkinderen” en een
zogenaamde armenschool. Voor Rooms-Katholieke kinderen waren in 1870 een lagere
meisjesschool en een lagere jongensschool opgericht.
De eerste christelijke lagere school in Woerden kwam in 1881 tot stand, aan de
Torenwal.
Inmiddels heeft de gemeente Woerden 25 basisscholen en 5 middelbare scholen.
Daarnaast is er voor- en naschoolse educatie, kinderopvang en wordt er op allerlei
gebieden door scholen en andere educatieve instanties veel georganiseerd in Woerden.
Denk bijvoorbeeld ook aan de volksuniversiteit, lezingen over de historie van Woerden
en de samenwerking met Woerdense ondernemers in het techniek talent.
De werkgroep Educatie zet zich in om educatie in brede zin te betrekken bij het
feestjaar.
Contactpersoon voor ‘Educatie’: Carolien Gerritsen
Cultuur en erfgoed
Alles wat Woerden door de eeuwen heen heeft verbonden, betekenis heeft gegeven aan
het Woerdense en nog steeds zichtbaar, voelbaar en hoorbaar is. Ons erfgoed en onze
Woerdense cultuur. Dat zijn wij.
De rijke historie wordt door vele Woerdenaren levend gehouden. Daarnaast worden er
veel verschillende activiteiten in Woerden georganiseerd. Voor 2022 nodigen we alle
organisaties, verenigingen en individuen uit om hun bestaande activiteiten uit te
breiden met een extra 650 jaar initiatief. Hoe hebben wij al die jaren ons erfgoed en onze
cultuur gevormd? Hoe kunnen we dat voorzetten, verrijken en vieren?
Contactpersoon voor ‘Cultuur & Erfgoed’: Angela Koot
Welzijn / sociaal / maatschappelijk
Woerdense inwoners en ondernemers kenmerken zich als sociaal betrokken doeners.
Van professionele (zorg)organisaties tot grotere initiatieven zoals het
techniekonderwijs, zorg of samen voor Woerden tot de wijkbus en het inloophuis, en
ook alle mantelzorgers, de hulp van de buurman of buurvrouw en tal van mooie
initiatieven: allemaal activiteiten met grote maatschappelijke impact.
2022 moet een feestjaar voor iedereen worden. Graag vergroten we in 2022 deze impact
door samen iets extra’s doen.
Contactpersoon voor ‘Welzijn / Sociaal / Maatschappelijk’: Brigit Colaris
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Sport
Sporten is niet alleen goed voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, maar
sport verbroedert ook. Woerden telt veel sportverenigingen, van groot tot klein, met een
zeer divers aanbod. Deze sportverenigingen bereiken een groot aantal inwoners. Voor
het feestjaar van 2022 zouden we graag met alle sportverenigingen en -aanbieders
kijken welke sportieve invullingen passen bij het feestjaar.
Contactpersoon voor ‘Sport’: Frank van der Heijden.
Evenementen
Woerden is een bruisende stad met een variëteit aan evenementen. Woerden 650
enthousiasmeert organisaties om bestaande en nieuwe activiteiten in 2022 in het thema
‘WoerdenWijs’ te zetten. Daarbij ondersteunt de werkgroep organisaties op
verschillende gebieden, van vergunning tot financiën. De werkgroep verbindt bestaande
en nieuwe activiteiten met elkaar en zet in op samenhang en spreiding over de
verschillende locaties, tijd en doelgroepen.
Contactpersoon voor ‘Evenementen’: Gijs Okkerman
Sponsoring
Om alle plannen te kunnen organiseren en van 2022 een écht feestjaar te maken, is geld
nodig. Om dit geld te verkrijgen is de werkgroep sponsoring opgericht. Zij dragen zorg
voor de uitwerking van het sponsor- en fondsenplan om de benodigde budgetten te
behalen. De werkgroep zoekt commerciële, financiële, betrokken Woerdenaren die zich
willen inzetten om de stichting financieel krachtig te maken.
Contactpersoon voor ‘Sponsoring’: Peter van Herk
Communicatie
Hoe zorgen we er voor dat Woerden 650 bij de verschillende uitingen herkenbaar is?
Wanneer doen we dit en op welke manier?
De werkgroep communicatie zorgt er voor dat gedurende het hele jaar duidelijk is
wanneer er wat gaat gebeuren. We bewaken de rode draad in de verschillende uitingen,
schrijven teksten, zoeken de media op, plannen advertenties, zorgen dat evenementen
de tools hebben om het thema in hun communicatie op te nemen en posten op de
website en social media.
We zorgen voor een groter bereik en dragen zo bij aan een succesvol feestjaar!
Contactpersoon voor ‘Communicatie’: Bas Kleinveld
Algemeen
Naast alle genoemde werkgroepen, is er ook een werkgroep Algemeen. Deze werkgroep
organiseert onder andere de opening van het feestjaar op 12 maart 2022. Om het jaar
2022 voor iedereen feestelijk te openen, zoekt de werkgroep algemeen naar creatieve
Woerdenaren die ervaring hebben met het organiseren van activiteiten.
Contactpersoon voor ‘Algemeen’: Will Stoof
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Onze fondsenwerving
De fondsenwerving richt zich op:
De gemeente Woerden, het bedrijfsleven en fondsen die dit doel willen steunen.
De gemeente Woerden steunt de activiteiten ook financieel. Daarnaast worden het
bedrijfsleven en fondsen die gelden beschikbaar stellen aan bijzondere
maatschappelijke doelen actief benaderd. Naast de specifieke aandacht voor
fondsenwerving door de werkgroep sponsoring, wordt gebruik gemaakt van de
contacten die de leden van het comité van aanbeveling hebben in de Woerdense
samenleving.
Wij streven ernaar een bedrag van rond € 500.000 te werven.

Het beheer en de besteding van het vermogen
Het beheer van het vermogen en de besteding van de fondsen is in handen van het
bestuur van de stichting, bestaande uit Will Stoof (voorzitter), Bas Kleinveld (secretaris)
en Hans Cools (penningmeester). Zij houden hierover intensief contact met de leden
van het Comité van Aanbeveling.
De besteding van de middelen vindt met name plaats voor de activiteiten in het feestjaar
2022.

Belangrijke gegevens inzake onze stichting
Naam: Stichting Woerden 650
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 58076794
RSIN: 852863147
Emailadres: info@woerden650.nl
Website: www.woerden650.nl

