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Beleidsplan 2019-2022 Mr. H. J. Steenbergen-Stichting. 
 
1.Inleiding. Doelstelling. 
 
De stichting is op 10 april 1979 opgericht. 
Het doel van de stichting is blijkens artikel 2 van de statuten, kort gezegd, het in ere houden van de 
nagedachtenis van mr. H. J. Steenbergen, voormalig kantonrechter in Groenlo door zijn arbeid op het 
gebied van publicaties voort te zetten in samenwerking met het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers in Doetinchem. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van het Jaarboek Achterhoek en Liemers en 
van andere boeken die betrekking hebben op de Achterhoek en de Liemers. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
2. Jaarboek Achterhoek en Liemers. 
 
De stichting is opgericht door het bestuur van de voormalige Oudheidkundige Vereniging de 
Graafschap, opgericht in 1925. 
Deze vereniging gaf vanaf het begin van haar bestaan een jaarboek uit met artikelen over de 
streekgeschiedenis of bijdragen in de streektaal. Dit jaarboek, dat altijd in december verscheen, 
heette in het begin “Archief van de oudheidkundige vereniging de Graafschap”. 
In de jaren zeventig werd het jaarboek omgedoopt in “Jaarboek Achterhoek en Liemers” om ook de 
losse verkoop via de boekhandel mogelijk te maken.  
Om de uitgave van dit jaarboek soepeler te laten verlopen en de financiering daarvan voor de leden 
van de vereniging doorzichtiger te maken werd medio 1977 besloten daarvoor een afzonderlijk 
publicatiefonds in het leven te roepen en daar als dank voor vele bewezen diensten de naam van mr. 
H. J. Steenbergen, de kantonrechter uit Groenlo, aan te verbinden. De heer Steenbergen was 
namelijk gedurende 25 jaar de dominerende kracht binnen de vereniging, in de periode van 1957 tot 
1976 als voorzitter. De daadwerkelijke oprichting van de stichting vond plaats in 1979. 
In verband met teruglopende ledenaantallen heeft de ledenvergadering van genoemde vereniging, 
op dat moment herdoopt tot Historische Vereniging Achterhoek en Liemers, op 2 april 2013 besloten 
de vereniging te ontbinden. Het batig saldo dat na de vereffening nog resteerde werd volgens het 
besluit van genoemde ledenvergadering overgedragen aan de Mr. H. J. Steenbergen-Stichting met de 
bepaling dit bedrag te besteden voor de uitgave van het Jaarboek Achterhoek en Liemers.  
 
De redactie van het Jaarboek is opgedragen aan een door het stichtingsbestuur ingestelde 
onafhankelijke redactiecommissie. De leden van de redactie ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden en ook geen vergoeding van kosten.  
 
3. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 
 
Het openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is enkele jaren geleden ontstaan uit 
de fusie van het Staring-Instituut, een privaatrechtelijke stichting voor het streekeigene, met het 
Streekarchief Achterhoek en Liemers in Doetinchem. Het doel van deze fusie is het verbeteren van de 
dienstverlening aan het publiek op het gebied van het streekeigene, het vermijden van ongewenste 
dubbeling in de taakuitoefening en het versterken van de financiële basis voor de documentatie van 
het streekeigene. De gefuseerde instelling is gevestigd in het cultuurcluster het Brewinc (de 
voormalige technische school) aan de IJsselkade in Doetinchem. 
Het Erfgoedcentrum verzorgt de uitvoerende taken voor de stichting. 
Daarvoor ontvangt het Erfgoedcentrum jaarlijks een vergoeding voor zover de financiën van de 
stichting dit toelaten. De gegevens van de stichting worden openbaar gemaakt via de website van het 
Erfgoedcentrum www.ecal.nu. 
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4. Verwerving van inkomsten en fondsen voor de werkzaamheden van de stichting. 
 
De stichting tracht haar inkomsten te verwerven uit de opbrengst van de verkoop van boeken die 
betrekking hebben op de streekcultuur en –historie van de Achterhoek en Liemers. Dit betreft zowel 
publicaties van derden als door haar zelf uitgegeven boeken.  
De verkoop van boeken geschiedt via diverse kanalen: 

- De studiezaal van het Erfgoedcentrum 
- De webwinkel op de site van het Erfgoedcentrum (www.ecal.nu) 
- Per mail/post d.m.v. fondsenlijsten aan donateurs e.d. van het Erfgoedcentrum 
- Als ‘groothandel’ aan boekwinkels in de regio en eventueel daarbuiten (via Centraal 

Boekhuis) 
 
Voor het zelf uitgeven van boeken geldt, gelet op het beperkte gebied waarop deze boeken 
betrekking hebben en de slechte economische situatie in het algemeen en de boekenmarkt in het 
bijzonder, dat het moeilijk is de uitgaven kostendekkend te maken. De stichting zal daarom zeer 
selectief zijn met betrekking tot de aangeboden manuscripten. Als bepalende criteria worden 
gehanteerd: 

- Onderwerp van het manuscript heeft betrekking op de streekcultuur en/of –historie van de 
Achterhoek en/of Liemers en is breder dan lokaal georiënteerd en verwacht wordt dat er bij 
het publiek belangstelling voor zal bestaan. 

- De kwaliteit van de eerst aangeboden versie van het manuscript zodanig is dat de inzet 
vanuit de stichting om tot de definitieve publicatie te komen verwacht wordt redelijk te zijn 

- Er bestaan financieringsmogelijkheden uit eigen bijdragen van auteurs, giften, donaties, 
schenkingen en subsidies van anderen, die actief opgespeurd moeten worden. De stichting 
streeft in verband daarmee ook naar behoud van de erkenning als Algemeen nut beogende 
instelling (ANBI-status). 

- Het aangaan van financiële risico’s door het uitgeven van zeer kostbare boeken en/of hoge 
oplages wordt vermeden. 

Bij uitgaven, waarvan wordt verwacht dat een redelijke exploitatie niet mogelijk is maar die wel van 
voldoende kwaliteit zijn, zal worden onderzocht of publicatie op het internet tot de mogelijkheden 
behoort. 
Naast het uitgeven van het klassieke boek zal in de komende jaren worden onderzocht of digitale 
publicaties, printing on demand en andere alternatieve vormen van uitgave van manuscripten tot de 
mogelijkheden behoort en door het publiek worden gewaardeerd.  
 
5. Toegestane omvang van het vermogen. 
 
De stichting houdt niet meer middelen aan dan zij nodig heeft voor de financiering van haar uitgaven 
en om een adequate buffer te vormen voor tegenvallers bij de uitgave van boeken. 
 
De middelen van de stichting die op enig moment niet worden uitgegeven worden op een 
spaarrekening geplaatst tegen een zo hoog mogelijke rente, met dien verstande dat het geplaatste 
bedrag op ieder gewenst moment ter beschikking kan komen van de stichting en dat het risicoprofiel 
van de spaarrekening zo laag mogelijk is.  
 
6. Bestuurders. 
 
De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun 
werkzaamheden. De feitelijke samenstelling van het bestuur is zodanig dat er geen bloed- en 
aanverwanten zitting hebben in het bestuur. Ook hebben geen personen die op hetzelfde adres 
samenwonen zitting in het bestuur.  

http://www.ecal.nu/
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Indien zij dat wensen kunnen bestuurders een vergoeding ontvangen van de door hen gemaakte 
onkosten. In de regel maken de bestuursleden daar geen gebruik van tenzij het onevenredige kosten 
betreft. 
 
7. Privacybescherming. 
 
De stichting gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de mensen die met haar in contact 
komen. Persoonsgegevens van mensen die een bestelling bij de stichting doen worden slechts 
bewaard voor zover dit voor de afwikkeling van de transactie noodzakelijk is en worden daarna 
vernietigd. De persoonsgegevens van mensen die hebben aangegeven interesse te hebben in de 
uitgaven van de stichting worden slechts bewaard met hun toestemming. Als deze toestemming 
wordt herroepen worden de persoonsgegevens vernietigd. Inzage in de persoonsgegevens, bedoeld 
in deze paragraaf, hebben slechts de bestuursleden van de stichting en de medewerkers van het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem, voor zover dit noodzakelijk is voor de 
afhandeling van transacties met betrokkenen. De stichting zal daartoe een verwerkersovereenkomst 
met het Erfgoedcentrum sluiten. De stichting conformeert zich overigens zoveel mogelijk aan het 
privacy beleid van het Erfgoedcentrum en zal een privacyverklaring op haar website plaatsen. 
 
8. Batig saldo na opheffing van de stichting. 
 
Op grond van artikel 14, zesde lid van de statuten van de stichting wordt een eventueel batig saldo 
bij ontbinding van de stichting besteedt ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de 
zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of 
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft waarbij thans wordt gedacht aan de Stichting vrienden erfgoed 
Staring. 
 
 


