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Inleiding
Een nieuw decennium breekt aan en dus is het een mooi moment om naar de toekomst van de
Toren te kijken. In het voorliggende beleidsplan worden het doel en de missie en visie van de
Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen omschreven. Aangegeven wordt welke
activiteiten de Stichting in 2020 wil ontwikkelen om het gestelde doel te verwezenlijken. Ook
wordt beschreven welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en hoe deze mogelijkerwijs
worden verkregen.
Het jaar 2020 wordt het tweede volledige kalenderjaar waarin de Toren open is en de stichting
activiteiten ontplooit, nadat in 2018 de stichting begonnen is activiteiten te organiseren.
Begin 2021 zal een evaluatie plaatsvinden waarvan de lessen zullen doorwerken in een dan op te
stellen geactualiseerde versie van dit beleidsplan.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen is verwoord in artikel 3
van de statuten en luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel het promoten van de Watertoren Vlaardingen als cultuurgoed in de
gemeente Vlaardingen en een onderdeel te vormen van de culturele gemeenschap van de
gemeente Vlaardingen
Met deze doelstelling beoogt Stichting Vrienden van de Watertoren het algemene belang te
dienen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Missie en visie
De Watertoren Vlaardingen is een iconisch bouwwerk aan de rand van het Hof in Vlaardingen en
bepaalt als cultureel erfgoed mede de identiteit van het gebied.
De Vrienden van de Watertoren willen bekendheid geven aan de rol die deze toren in het
verleden heeft gespeeld in de drinkwatervoorziening van de stad. Zij willen dit bereiken door het
organiseren van culturele en educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord.
De toren wordt toegankelijk gesteld voor belangstellenden zodat deze het bijzondere interieur
van de toren kunnen ervaren.
De Watertoren is door haar hoogte een landmark voor het gebied en biedt bezoekers vanaf het
dakterras 360˚ uitzicht over de wijde omgeving van Vlaardingen. De Watertoren kan dan ook
behalve als cultureel en educatief object ook gezien worden als een toeristische trekpleister.
De stichting wil een bijdrage leveren aan de culturele activiteiten in Vlaardingen. Dit kan door het
organiseren van diverse activiteiten waarmee een breed publiek naar de Watertoren wordt
getrokken. Deze activiteiten staan los van de exploitatie van de toren, zij het dat deelnemers aan
deze activiteiten even goed gebruik kunnen (en naar verwachting ook zullen) maken van de
commerciële diensten die in de toren zijn gehuisvest.
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De geschiedenis van de toren
Vanwege de sterke groei van de Vlaardinger bevolking was zo’n 60 jaar geleden behoefte aan een
nieuwe watertoren. Daarom werd in 1955 aan de rand van ’t Hof een nieuwe watertoren
gebouwd. Deze kreeg een hoogte van 39 meter en telde twee waterreservoirs van elk 550 m³. De
Watertoren heeft tot halverwege de jaren tachtig, toen nieuwe technieken voor de
waterdistributie hun intrede deden, zijn diensten bewezen.

Een nieuwe bestemming
Nadat de Watertoren zo’n 25 jaar ongebruikt heeft leeggestaan is er in 2016 een nieuwe
bestemming voor gevonden. Na een verbouwing kreeg het gebouw een café restaurant met
terras en op één van de bovenetages werd in 2018 nog een bed and breakfast met twee kamers
ingericht. Ook is er plek voor vergaderingen en is het mogelijk om vanaf het dak van het weidse
uitzicht te genieten. Het waterreservoir wordt onder meer gebruikt voor exposities.

De toren
Het enorme waterreservoir rust op in totaal 6 verdiepingen en een kelderruimte waar de
pompinstallaties stonden. De begane grond werd gebruikt voor de bediening van de pompen en
de andere installaties. De volgende 3 verdiepingen boden plaats aan kantoren en werkplaatsen
van het toenmalige Gemeentelijk Energie Bedrijf en de montage afdeling van de water- en
energiemeters. De overige verdiepingen dienden als opslagplaats en de verdieping onder het
reservoir als enorme lekbak.

De Buitenplaats Van Ruytenburch
De Watertoren is dan zelf misschien nog niet zo heel erg oud, de plek waar hij op staat kent wel
een bijzonder verleden. Het Hof was namelijk 300 jaar voor de bouw van de toren de Buitenplaats
van Willem van Ruytenburch, Heer van Vlaerdingen en van Vlaerdingen Ambacht. Van
Ruytenburch handelde in specerijen en was ook bestuurlijk actief in Amsterdam. Naast Frans
Banning Cocq was hij daar luitenant van de schutterij. Op Rembrandts schilderij De Nachtwacht is
hij de man in het geel! De nieuwbouwwijk naast de watertoren is daarom dan ook naar Van
Ruytenburch vernoemd.

Water, één van de vier elementen
Aan de westkant van de toren is met neon-letters het woord ‘Water’ aangebracht. Dit maakt deel
uit van het kunstwerk ‘De vier elementen’ van Dike Hof. De namen van de andere drie basiselementen die in materiële voorwerpen voorkomen zijn op andere gebouwen in de omgeving
aangebracht. Op de toren van de vroegere brandweerkazerne staat ‘Vuur’; op de toren van de
vroegere St. Johannes de Doperkerk staat ‘Hemel’ en op het koetshuis van de begraafplaats
Emaus is ‘Aarde’ te lezen. Dit lichtkunstwerk bevindt zich aan het begin van een historische
wandelroute die ‘Van ’t Oft naar ’t Oofd’ wordt genoemd. Dike Hof heeft in 2018 tegenover het
Vlaardingse Hoofd, het eind van de wandelroute, met het woord ‘Overkant’ nog een vijfde
onderdeel aan het kunstwerk toegevoegd. Zo moet de route gaan herleven. Met een City Light
Xperience in maart 2018 is hier een feestelijk begin aan gegeven. In 2020 wil de stichting
wederom de City Light Xperience verwelkomen.

4

Strategie
Om richting te kunnen geven aan de keuze van te ontwikkelen activiteiten is op een rij gezet waar
de stichting over vijf jaar zou willen staan om haar doel te bereiken. Dit geeft het volgende beeld:
1. Er worden rondleidingen door de Toren gegeven; zowel op afspraak als via vrije inloop.
2. Er liggen op watereducatie gerichte programma’s voor leerlingen van 10-15 jaar;
3. De Watertoren is opgenomen in diverse cultuurhistorische en toeristische
verbanden en wordt ook gezien als een vanzelfsprekend onderdeel hiervan;
4. Er is een passende groep vrijwilligers actief betrokken bij de activiteiten in en rondom
de Watertoren, waarbij de werklast gelijkmatig is verdeeld over alle betrokkenen.
5. Er is jaarlijks een groot evenement dat voldoende geld oplevert, afgezet tegen de
kosten hiervan;
6. Er is een goed werkend sponsor- en vriendenbeleid dat voldoende middelen genereert;
7. De activiteiten in en rond de Watertoren zijn maximaal afgestemd met andere culturele
en/of historische evenementen in de regio en leveren per saldo extra financiën op.
De activiteiten die ontplooid worden om dit beeld te realiseren kunnen worden onderverdeeld in
de volgende categorieën:
o Informatieverstrekking
o Watereducatie
o Fondswerving
o Werving vrijwilligers
o (Culturele) evenementen
o Contacten leggen
Hieronder worden per categorie de mogelijke activiteiten genoemd. De activiteiten met drie
sterren (***) hebben prioriteit in 2020.
Informatieverstrekking
a. Rondleidingen via vrije inloop***
b. Voortgaande kennisverwerving over de historie van de drinkwatervoorziening in Vlaardingen
c. Informatieverstrekking via website en social media
d. Uitgave van een ‘boekje’ over de Vlaardingse watertorens (evt. in samenwerking met de
Historische Vereniging Vlaardingen)
e. Rondleidingen voor groepen op verzoek (bijv. in combinatie met horeca-afspraken) ***
f. Ontwikkelen van een audiotour over de toren
g. Fotoscreens van het uitzicht op het hekwerk op het dakterras met daarop basisinformatie over
de stichting (bankrekening, rondleidinginfo, etc)
h. Panoramatekening van de omgeving gezien vanaf het dakterras
Watereducatie
a. Ontwikkelen van educatieve programma’s in overleg met het onderwijs ***
b. Verzamelen van passende literatuur voor de leestafel
c. Contacten leggen met Vlaardingse scholen (ook via tussenpersonen) ***
d. Realisatie van een eenvoudig technisch model van de werking van een watertoren
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Fondswerving
a. Vrijwillige bijdragen door bezoekers (collectebus)
b. Bijdragen van vaste donateurs
c. Bijdragen door sponsoren, bijv. via vlaggenactie ***
d. Co-financiering van projecten door Fonds Schiedam-Vlaardingen
e. Oriëntatie op fondswerving , bijv. door het Oranjefonds
Werving van vrijwilligers
a. Oproep via (social) media ***
b. Instructie aan vrijwilligers over rondleidingen
(Culturele) evenementen
a. Deelname aan de jaarlijkse City Light Xperience ***
b. Deelname aan de jaarlijkse Week van Ons Water (mei en oktober) ***
d. Deelname aan Open Monumentendag ***
e. Deelname aan Wijkevenementen
f. Onderdeel worden van fietstochten
Contacten leggen met
a. Andere culturele instellingen
b. Historische verenigingen
c. Evenementen in Vlaardingen

Het gebruik van de vaten als expositieruimte
De expositie ‘Benzo-terug’ gaf in 2018 aanleiding tot verschillende verzoeken van buitenaf om de
ruimten in de Watertoren te mogen gebruiken voor exposities.
Geconcludeerd is dat de stichting geen rol voor zich zelf ziet om activiteiten zoals exposities in het
watervat te organiseren. Wel zou de stichting eens per jaar gedurende een nader te bepalen
periode een eigen expositie in het watervat willen houden, bijvoorbeeld over de historie van de
drinkwatervoorziening en de watertorens in Vlaardingen. Op deze manier blijft zij het dichtst bij
haar eigen doelstelling.
Partijen die voor exposities e.d. graag van het watervat gebruik willen maken zullen zich
rechtstreeks tot de exploitant van de toren moeten richten. Mocht het tussen hen tot
overeenstemming komen dan zijn deze exposities in ieder geval geheel op eigen risico en voor
eigen rekening. De exploitant zal zich beperken tot het beschikbaar stellen van de ruimte.

Communicatie
De communicatie over de activiteiten van de Stichting wordt afgestemd met de communicatie
van de exploitant van de Watertoren. Activiteiten zoals de maandelijkse rondleiding en speciale
evenementen worden behalve via de eigen website en Facebook ook via de website en social
media van de exploitant gecommuniceerd.
In 2020 zal een netwerk van mogelijke mediacontacten worden verder verkend en waar mogelijk
al benut.

6

Verkend zal worden bij welke activiteiten in de regio kan worden aangesloten. Behalve aan Open
Monumentendag valt ook te denken aan communicatie richting organisatoren en deelnemers van
wandel- en/of fietsroutes in Midden Delfland , etc..
De folder over de stichting wordt geactualiseerd en in de huisstijl vormgegeven.

Financiële beleid
Werving en beheer van gelden
Voor de uitvoering van de hierboven geprioriteerde activiteiten is naar inschatting een budget van
1000 euro benodigd. Dit budget wordt verworven door giften van bezoekers, donateurs,
sponsoren en mogelijke bijdragen door institutionele fondsen.
Aan de Stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2018 de culturele ANBI-status toegekend.
Dit betekent dat giften door particulieren of bedrijven in aanmerking komen voor belastingaftrek.
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt gedaan door de penningmeester. De financiële
beheerkosten zijn beperkt tot de kosten van een bankrekening en enige kantoorbenodigdheden.

Vermogen
De Stichting houdt geen vermogen aan zonder dat daar vooraf een bepaalde bestemming aan
gegeven is, en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden.

Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de statuten aan de hierboven beschreven
activiteiten, en aan het draaiende houden van de Stichting zelf (kosten website, het onderhouden
van contact met de achterban, e.d.).

Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 6 van de statuten van de Stichting (bepaling omtrent de besluitvorming van
het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 16 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 7 van de statuten voor de
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.

Administratieve organisatie
De financiële administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester, bereikbaar
via vriendenvandewatertoren@gmail.com. Ze bestaat uit een digitale boekhouding en éénmaal
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per jaar een financiële paragraaf in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de
website.

Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.vriendenvandewatertoren.nl, in het bijzonder op de pagina ‘over’.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Tim Santema
Secretaris: Kees Poot
Penningmeester: Dick Wieringa
Bestuurslid: Jerome Rijkuiter
Bestuurslid: Wout van Dooren

Praktische gegevens
Bezoekadres stichting
Watertoren Vlaardingen
Van Linden van den Heuvellweg 2
3134 AE Vlaardingen

Postadres
Kees Poot (secretaris)
Julianalaan 49
3135 JG Vlaardingen
06 437 432 91

Digitaal
www.vriendenvandewatertoren.nl
vriendenvandewatertoren@gmail.com
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