Beleidsplan Stichting de Beschuitstoren

Algemeen
De stichting de Beschuitstoren is opgericht 9 december 2005
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 342 383 92 op 23-12-2005
Het RSIN nr is 815 790 892
Postadres Poelweg 11, 1531 MD Wormer
Telefoonnr 06 53 29 53 38
Email r.woudt@marsupium.nl
Bankrekening NL 14 ABNA 0248 3004 23
Bestuur
Voorzitter R.Woudt
Penningmeester J.Goedhart
Secretaris M.N.Grandiek
Conform art 3 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Een bestuurder kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. De bevoegdheid
om via de bank overschrijvingen te doen is gebonden aan 2 personen te weten de voorzitter en
penningmeester, welke ieder voor iedere overschrijving hun akkoord moeten geven via
internetbankieren.
In de statuten (Artikel 2) is bepaald dat het doel van de stichting is
a. Het oprichten, instandhouden en beheren van een beschuitstoren
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Op 2 februari 2017 zijn de statuten gewijzigd waarbij de statuten z.g. ANBI proof zijn gemaakt
(betreft defungeren bestuurder door niet voldoen aan integriteitstoets en liquidatiesaldo bij
ontbinding naar andere ANBI)
Inleiding
De Beschuitstoren werd omstreeks 1620 in Wormer gebouwd.
Wormer ( en buurgemeente Jisp) was in de 16e en 17e eeuw het meest welvarende dorp in de
Zaanstreek.
In de gemeente waren 120 tot 150 beschuitbakkerijen actief welke scheepsbeschuiten bakten voor
de bemanningen van de walvisvaart- en VOC schepen. De beschuiten werden in vaten per schip
vervoerd naar Amsterdam en andere plaatsen rond de Zuiderzee en daar op markten verkocht aan
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de rederijen.
Om de bakkerijen te beschermen tegen brandgevaar werd verordend dat de ovens gedoofd moesten
zijn tussen 18.00 uur en 24.00 uur.
Op deze tijdstippen werd aan de ene kant van het dorp de kerkklok en aan de andere kant van het
dorp de klok van de beschuitstoren geluid.
De toren is in 1896 afgebroken wegens functieverlies en de bouwkundige staat van de toren.
De stichting heeft als doel om de beschuitstoren welke ruim 250 jaar het dorpsbeeld van Wormer
heeft bepaald, te herbouwen.
Aan de hand van oude foto’s en tekeningen is getracht om de toren identiek te maken aan de
oorspronkelijke toren. Zowel qua afmetingen als het uiterlijk van de toren.
In de toren hangt ook een luidklok welke dezelfde diameter heeft als de oorspronkelijke luidklok uit
1620 ( 82 cm ). De toren zal aan oost en westzijde voorzien zijn van een uurwerk. Hiertoe is het
oorspronkelijke uurwerk van een kerk uit Oostknollendam (gemeente Wormerland) aangekocht.
Kopieën van de oorspronkelijk ingemetselde gevelstenen zijn aangebracht als ook een kopie van de
oorspronkelijke windvaan.
De toren is nu herbouwd op een locatie 70 meter van de oorspronkelijke plaats van de
beschuitstoren en is prominent aanwezig in het dorpsbeeld.
De bouw van de toren is mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Support Sport en
Cultuur Wormerland terwijl er andere fondsen zijn aangeschreven voor de inrichting van de toren.
Samenwerking
De stichting geeft de plaatselijke historische vereniging, het Historisch Genootschap Wormer, de
gelegenheid om in de toren en de bijbehorende glazen verbindingsgang met het gebouw achter de
toren tijdelijke tentoonstellingen in te richten. Daarnaast krijgt het Historisch Genootschap in de
toren een werkplek (op de 1e verdieping) en opslagruimte.
Recent heeft het Historisch genootschap ook aanvullende ruimte gekregen van de gemeente in het
aangrenzende gebouw achter de toren.
Om een permanente bestuurlijke verbinding te maken tussen de stichting de Beschuitstoren en het
Historisch Genootschap zal de voorzitter van het Genootschap toetreden tot het bestuur van de
stichting.

Beleid en Strategie
Nu de stichting haar eerste doel n.l. het oprichten van een beschuitstoren heeft vervuld zal de
komende jaren de aandacht gaan naar het instandhouden en beheren van de toren.
Verder zal onze aandacht voornamelijk gericht zijn op het vertellen en uitdragen van de geschiedenis
van de beschuitstoren en van de beschuitbakkerijen welke in belangrijke mate de historie van
Wormer hebben bepaald.
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Uitvoering Beleid en Strategie
De inrichting van de toren als ook de samenwerking met het Historisch Genootschap is hierbij
essentieel.
De inrichting en uitstraling van de binnenruimte van de toren als ook de aangrenzende glazen ruimte
moet professioneel zijn.
Wij hebben daartoe een professioneel bureau de opdracht kunnen geven omdat uit te voeren.
Het Zaans Museum, de professionele museale instelling in onze streek, zal daartoe dit bureau
begeleiden.
Een multimediale presentatie zal een onderdeel zijn van de inrichting.
Het Historisch Genootschap zal zorgen voor bemensing van de toren met vrijwilligers.
De inwoners van Wormerland, de overige Zaangemeenten en een overloop van bezoekers van de
Zaanse Schans zullen voornamelijk getrokken moeten worden door inrichting als ook door de
tijdelijke tentoonstellingen van het Historisch Genootschap
Het Historisch Genootschap gaat alle scholen benaderen voor het organiseren van excursies naar de
toren.
Financien
De bouw van de toren is mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Support Cultuur en
Sport Wormerland.
De totale stichtingskosten van de toren zijn € 487.500
De gehele investeringsbegroting is gedekt door schenkingen en toezeggingen.
Op de inrichting na is de toren ook nu gereed en zal in september a.s. worden geopend
Exploitatiebegroting
De exploitatiekosten van de toren zijn minimaal. Voor de komende jaren maximaal € 3000 per jaar.
Het belangrijkste hierin is eigenlijk de vorming van een reservering voor het schilderwerk van de
houten opbouw over 5 jaar.
Een particulier heeft zich garant gesteld voor de eerste 1 ½ jaar. Wij verwachten dat het restant geen
probleem zal zijn.
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