
BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN TRESOAR TE LEEUWARDEN VOOR DE PERIODE 2011-2016 
 
DOEL 
 
De stichting heeft volgens artikel 2, lid 1, van de statuten als doel: 
 a. het verenigen van al diegenen die belangstelling hebben voor het werk en de collectie van Tresoar; 
 b. het verlenen van steun ten dienste van projecten en activiteiten van Tresoar; 

  c.    het bevorderen van de groei en bloei van Tresoar; 
 d. het opwekken van belangstelling voor het boek, de bibliotheek, het archiefwezen en de Friese taal- en letterkunde in het 

algemeen en voor de collecties van Tresoar in het bijzonder; 
 e. het beheren en exploiteren van schenkingen, legaten, lastbevoordelingen en/of erfstellingen die beogen een fonds met een 

specifiek doel op het gebied van het werkterrein van Tresoar te stimuleren, een en ander als hierna in dit artikel onder lid 3 
nader beschreven; 

 f. het mede mogelijk maken van het periodiek van Tresoar. Het bestuur wijst twee bestuursleden aan, die deel uitmaken van de 
redactie van het door Tresoar uit te geven periodiek; 

 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. 

 
WERKZAAMHEDEN 
 
De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 

 Art 2, lid 2 en 3:  
       a.    het beschikbaar stellen en verwerven van middelen; 
 b. het houden van excursies, samenkomsten en lezingen; 
 c. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Het bestuur van de Stichting stelt zich ten doel in de beleidsperiode 2011-2016  

1. Het aantal vrienden van de stichting te vergroten tot 1000. Daartoe zullen geëigende promotionele activiteiten worden 
georganiseerd; 

2. Het – op aanvraag- verlenen van eenmalige bijdragen van de Stichting in de kosten van aankoop van realia ten behoeve van 
Tresoar; 



3. Het – kostendekkend- organiseren van een jaarlijkse excursie naar instellingen op het gebied van archieven, musea, 
bibliotheken;  

4. het substantieel financieel ondersteunen van het periodiek van Tresoar ‘De Letterhoeke’; 
5. het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst waarop, naast het verslag van de activiteiten van de vrienden, één of meer 

geschenken worden aangeboden aan Tresoar en waarin een lezing wordt gehouden; 
6. het organiseren van een jaarlijkse najaarslezing; 
7. het verlenen van personele en financiële steun aan projecten en activiteiten van Tresoar. 

 
FONDSEN, VERMOGEN EN BEHEER 
 
De fondsen als hiervoor in artikel 2 sub e van de statuten onder lid 1 sub e bedoeld, worden apart geadministreerd en uitsluitend 
benut ten behoeve van specifiek bij de instelling van het fonds genoemde doelen. Dergelijke fondsen maken, hoewel apart 
geadministreerd, gewoon deel uit van het vermogen van de stichting. Alleen het bestuur is bevoegd tot het beheer en de exploitatie 
van deze fondsen, zij het binnen de grenzen van de doelstellingen ervan. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt, zoals aangegeven in artikel 3 van de statuten, gevormd door: 
Art 3,  
- subsidies, retributies en donaties; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijgingen en baten. 
 
De voorziene en onvoorziene kosten die voorvloeien uit de activiteiten zullen worden gedekt uit de normale jaarlijkse contributie, uit 
de contributie van de vrienden voor het leven, uit schenkingen en uit het aankoopfonds.  
 
Voor zover de inkomsten de jaarlijkse uitgaven overtreffen zullen deze op zo gunstig mogelijke wijze worden vastgezet, met dien 
verstande dat de aanwending ervan altijd direct kan plaatsvinden. 
 
 
 
 
 



 
 

 


