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1.Inleiding 

Op 26 augustus 1987 werd de Stichting Vrienden van het Streekmuseum 
Het Rondeel te Rhenen opgericht. De statuten zijn gewijzigd bij akte van 
24 april 2019. Daarbij is de naam gewijzigd in Stichting Behoud Collectie 
Erfgoed Rhenen. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode augustus 2019 – januari 
2021  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de 
verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde 
periode.  
 
2. Visie 
Het bestuur van Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen vindt het 
belangrijk dat het roerend erfgoed van Rhenen, Elst en Achterberg wordt 
bewaard voor volgende generaties. 
 
Missie 
De doelstelling van de stichting is om bij te dragen aan het verzamelen 
van roerend erfgoed van Rhenen, Elst en Achterberg en dat in bruikleen 
te geven aan het Stadsmuseum Rhenen te Rhenen. 
Sinds de oprichting in 1987 is er een keur aan museale voorwerpen 
verworven; deze zijn in bruikleen gegeven aan het Streekmuseum en 
(vanaf 2019) aan het Stadsmuseum Rhenen. 

3. Ambitie 

Zo mogelijk wordt/worden elk jaar een of meer voorwerp(en) verworven. 



 
4. Verantwoording 
Elk jaar wordt een jaarverslag en een financieel verslag uitgebracht. 
Deze verslagen worden gepubliceerd op de website 
http://www.behouderfgoedrhenen.nl 

Ook worden van de verworven voorwerpen (‘aanwinsten’) foto’s en korte 
informatie op de website getoond. 
 
5. Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen vragen wij jaarlijks onze 
donateurs een bijdrage te geven. Na verwerving van een object wordt 
getracht in plaatselijke/regionale media hieraan aandacht te schenken. 

6.Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen) 

Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze 
doelstelling is  
de samenwerking met het Stadsmuseum Rhenen te Rhenen 
 
Bedreigingen 
In de komende jaren zullen we een oplossing moeten zien te vinden 
voor de vergrijzing van ons donateursbestand. 

7.Strategisch stappenplan 

Onderzoek naar andere mogelijkheden om fondsen te verwerven. 
Donateurs meer betrekken bij de activiteiten van de stichting. 
Regelmatig (doch niet ieder jaar) donateurs uitnodigen in het museum. 
 
8.Bestuurlijke zaken 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. 

Slot 

Dit beleidsplan zal worden herzien in het jaar 2026. 

http://www.behouderfgoedrhenen.nl/

