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Samenvatting notulen van bestuursvergaderingen  

(van recent naar langer geleden) 

 

Vijfentwintigste vergadering – 15 januari 2020 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Klaas Burger, Eugène 

Schenkels en Kees Poot.  
 

Rondleidingen 

De winterstop voor de maandelijkse rondleidingen geldt ook voor januari en 

februari 2020. 
In maart wordt het rondleidingenseizoen weer geopend met een presentatie die 

behalve aan de watertoren ook aandacht zal besteden aan Wilhem van 

Ruytenburgh.   

Met Evides is contact over de beschikbaarstelling van materiaal voor informatie 
over de productie van kraanwater. Gekeken zal worden naar mogelijk gebruik 

voor educatieve doeleinden. In mei zal de kraanwaterproductie de nodige 

aandacht krijgen.  

In de hal van de toren zijn op een beeldscherm foto’s over de verbouwing te zien.   
 

Financieel jaaroverzicht 

Dankzij twee grote sponsors (Roodhart en Café Matinee) is er meer ontvangen 

dan uitgegeven. Het banksaldo bedraagt per 31 december 2019 737,66 euro. De 

stukken worden nog gecontroleerd waarna het overzicht samen met het 
jaarverslag op de website wordt gepubliceerd. 

 

Beleidsplan 2020 

Het beleidsplan voor 2020 is vastgesteld. Prioriteit wordt gegeven aan 
rondleidingen, watereducatie en de werving van sponsors en vrijwilligers.    

 

Vierentwintigste vergadering – 20 november 2019 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Klaas Burger, Eugène 

Schenkels en Kees Poot.  
 

Rondleidingen 

Besloten wordt tot een winterstop voor de maandelijkse rondleidingen, omdat het 

aantal bezoekers sterk is terug gelopen. In januari 2020 wordt beslist wanneer er 
weer Open Huis  wordt gehouden. De wens is om dan hiervoor een nieuwe 

formule te introduceren die aantrekkelijker is voor het publiek. Rondleidingen voor 

groepen blijven op afspraak mogelijk.   

 
Fiets- en wandelroute 
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De wandelroute van Wandelnet Hof van Delfland die door het Hof loopt zal op de 

website worden geplaatst. In het voorjaar zal een fietsroute langs 

fietsknooppunten die start bij de Watertoren worden gepubliceerd. 
 

Benzo-Terug 

De expositie blijft nog even staan. In de loop van 2020 zal deze officieel worden 

afgesloten. 

 
Drieëntwintigste vergadering – 9 september 2019 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Wout van Dooren, Klaas 

Burger, Eugène Schenkels, Josien Schenkels en Kees Poot.  

 

Rondleidingen 

Omdat het bezoek op open dagen terugloopt is besproken of de tijden gewijzigd 

zullen worden en of de invulling wellicht anders kan. Afgesproken is dat voortaan 

op de laatste zaterdag van de maand alleen om 14 en om 15 uur een rondleiding 
wordt gegeven. 

 

Presentaties 

Het idee wordt uitgewerkt om meer inhoudelijke presentaties bij de rondleidingen 
te geven. Niet alleen over de drinkwatervoorziening van de stad vanaf deze 

locatie, maar ook over de historie van deze plek. Hierover wordt contact gezocht 

met de Historische Vereniging Vlaardingen. 

 

Tweeëntwintigste vergadering – 15 juli 2019 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Wout van Dooren, Klaas 
Burger, Bart Hartman, Eugène Schenkels, Josien Schenkels en Kees Poot.  

 

Mensenrechten en het Hof 

In augustus staat het Hof symbool voor het mensenrecht op vrije tijd en recreatie 
vanwege het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens. 

In de hal van de Watertoren zal daarom gedurende die maand beeldmateriaal 

getoond worden van recreatie in het Hof vroeger en nu. Ook de locatie van de 
toren aan de rand van het Hof komt daarbij aan de orde.  

 

Panorama Vlaardingen? 

Nagedacht zal worden over de eventuele realisatie van een Panorama Vlaardingen 
in het watervat. Voor het maken van informatieborden over het uitzicht vanaf het 

dakterras wordt een plan van aanpak opgesteld.  

 

Benzo-Terug 

De tentoonstelling is in augustus gesloten voor het publiek. Na de zomervakanties 
wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd.  

 

Informatiescherm 

Nagegaan wordt of er in de hal een informatiescherm over de historie van de 
Watertoren gerealiseerd kan worden.   

 
Eenentwintigste vergadering – 20 mei 2019 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Wout van Dooren  

en Kees Poot.  
 



3 
 

Mededelingen 

- De Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen heeft ons Open Huis op 

Koningsdag meegenomen in haar publiciteit.  
- Het Serviceteam Vlaardingen heeft op 28 april jl. met haar Lentefietstocht de 

Watertoren aangedaan.  

- Vanuit de Oostwijk is gevraagd mee te denken over een toekomstvisie voor 

die wijk en dan met name wat betreft het Hof. Vanuit de stichting zien we 
hiertoe geen kans. 

- Via een horecamakelaar is ‘Eten, drinken en slapen in de Watertoren’ te koop 

gezet, omdat de exploitant na de renovatie en de start van zijn pensioen wil 

gaan genieten. 
 

Jaarverslag 2018 

Het Financieel Jaarverslag 2018 is bij controle in orde bevonden en derhalve 

vastgesteld. 

Ook het Jaarverslag 2018 over de activiteiten van de stichting is vastgesteld.  
 

Bestuurswissel 

Ron Bakker heeft zijn taak neergelegd en is opgevolgd door Wout van Dooren. 

 
Rondleidingen 

Besloten wordt om op dagen waarop extra drukte wordt verwacht in de middag 

een tweede gids in te zetten. Na de zomer wordt bezien of de Open-huis-tijden 

worden aangepast om de druk op het kleine team aan gidsen te verminderen.   

 
Twintigste vergadering – 11 maart 2019 
 
Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Klaas Burger, Eugene Schenkels,  

Josien Schenkels, Wout van Dooren en Kees Poot.  

 

Mededelingen 

a. De Watertoren is formeel erkend als trouwlocatie. 

b. Er worden steeds meer activiteiten in de toren georganiseerd: seminars in mentale 

ontwikkeling, de inrichting van een studio voor creatieve workshops met 
boetseermaterialen, een lezing voor de Nederlandse Watertoren Stichting t.b.v. 

eigenaren van watertorens. 

c. De Watertoren is op 20 maart 2019 stemlokaal voor de provinciale- en 

waterschapsverkiezingen.   

 
Financieel 

Na controle door een onafhankelijke derde zal het Jaarverslag 2018 in de meivergadering 

formeel worden vastgesteld.  

Met dank worden sponsorgelden van Roodhart Groep en Café Matinee in ontvangst 
genomen. De sponsors worden op de website vermeld.   

 

Rondleidingen en expositie 

De ‘Benzo-Terug’ expositie wordt verlengd tot de zomer. Nagedacht wordt over een 
passende afsluiting.  

Meimaand-Fietsmaand is aanleiding om dan evt. een lokale fietsroute en informatie over 

fietsroutes in de omgeving beschikbaar te stellen.  

Mogelijk kan de Lentetocht van het Serviceteam Vlaardingen op 28 april 2019 eindigen 
bij de Watertoren. 

Op Koningsdag willen we een kinderprogramma aanbieden.  

 

Mensenrechten en het Hof 

Amnesty International Vlaardingen besteedt dit jaar aandacht aan het 75-jarig bestaan 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Iedere maand wordt een 
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ander thema gekozen. In augustus is dat het recht op rust en vrije tijd. Het Hof staat 

daarbij dan symbool als plaats van rust. Afgesproken wordt om in augustus ca. 10 foto’s 

te exposeren over het Hof. 
 

Educatie 

Met Kade40 is contact over de ontwikkeling van een educatief programma voor het 

basisonderwijs. 

 
Negentiende vergadering – 21 januari 2019 
 
Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Klaas Burger, Eugene Schenkels, 

Josien Schenkels, Wout van Dooren en Kees Poot.  

 

Mededelingen 

a. Er is een nieuw Handboek Vrijwillige inzet uitgekomen. Bij de vrijwilligers 

vacaturebank KLiK zal een vacature voor gidsen worden aangemeld.  

b. Voor rondleidingen van groepen zal voortaan 15 euro worden gevraagd. 
 

Financieel 

Uit de concept-Jaarrekening blijkt dat er in 2018 € 48,94 meer is uitgegeven dan is 

ontvangen. Het saldo op de bankrekening is met ruim € 500 echter voldoende om dit op 
te vangen. De jaarcijfers zullen worden opgenomen in het Jaarverslag dat in maart wordt 

vastgesteld.   

In 2019 zal actief vorm worden gegeven aan fondswerving door sponsors zodat er 

voldoende budget  wordt verkregen voor de diverse te ontwikkelen activiteiten. 

 
Terugblik 

De avond over Water in de klassieke muziek met de presentatie van Joop van Velzen in 

combinatie met een diner was erg geslaagd.  

Datzelfde geldt voor de opening van de expositie Benzo-Terug. Uit de grote 
belangstelling hiervoor bleek dat de herinnering aan dit fietsmerk in Vlaardingen nog 

sterk leeft.  

 

De stichting kijkt positief terug op het eerste volledige kalenderjaar van haar bestaan. De 
rondleidingen en bijzondere activiteiten werden druk bezocht. De exploitant noemt de 

stichting een ‘rijke’ aanvulling op de activiteiten die ‘Eten, drinken, slapen in de 

Watertoren’ zelf ontplooit en is dan ook zeer dankbaar hiervoor. 

 

Rondleidingen en expositie 
Op de laatste zaterdag van de maand geeft de stichting rondleidingen door de 

Watertoren. De expositie Benzo-Terug, die op diezelfde dag open is, vertelt haar eigen 

verhaal en behoeft geen aparte toelichting. Bezoekers kunnen hier dan ook op eigen 

gelegenheid naar toe gaan.  
Geconcludeerd wordt dat de organisatie van exposities (uitzonderingen die haar eigen 

doelstellingen nauw raken daargelaten) geen taak is voor de stichting. Instanties of 

personen die exposities willen houden dienen zich tot de exploitant te richten. 

De stichting heeft als voornemen om in 2020 zelf een expositie in te richten over de 
geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Vlaardingen. 

 

Educatie 

Kade 40 heeft contact gezocht over de mogelijke medewerking als erfgoedpartner aan 
een educatief programma in 2020 voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. E.e.a. zou 

ingepast kunnen worden in het onderdeel Erfgoedschatten van het programma 

Vlaardingse Schatten. 

 

Activiteiten in 2019 
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Ook in 2019 wordt weer meegedaan aan Open Monumentendag en de City Light 

Xperience. Het is voorts de bedoeling contacten te leggen met andere Vlaardingse 

activiteiten, zoals die van het Serviceteam dat stadswandelingen organiseert. In 
fietsmaand mei wordt een Benzo-fietstocht georganiseerd. 

De Watertoren doet ook mee aan de Brugklascultuurdag waarbij ongeveer 100 kinderen 

worden verwacht.  

 

Achttiende vergadering – 5 november 2018 
 
Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Jerome Rijkuiter, Klaas Burger, Eugene Schenkels,  

Wout van Dooren en Kees Poot. 

 

Rondleidingen 
De rondleidingen op de laatste zaterdag van de maand trekken veel belangstelling. Bij de 

rondleidingklok zal een korte toelichting worden gemaakt, zodat duidelijk is dat men niet op eigen 

houtje naar boven kan gaan.   
Aan de gemeente wordt voorgesteld om de Watertoren op te nemen in het excursieprogramma 

tijdens de Reuvensdagen voor archeologen. 

Op 24 november 2018 – de volgende open dag - is het precies 63 jaar geleden dat de Watertoren 
door een Gedeputeerde van Zuid-Holland officieel in gebruik werd gesteld.  

 

Komende activiteiten 
In voorbereiding zijn een expositie over Benzo-rijwielen (van 21 december 2018 tot 12 mei 2019) 

en een lezing op 26 november over Water en klassieke muziek. De nodige voorbereidende 

activiteiten met het oog hierop worden besproken.  
 

Artikel in magazine Juist 

In het novembernummer van het magazine Juist, een uitgave van Weekblad Elsevier, staat een 

artikel over de Watertoren van Vlaardingen. Het blad is verkrijgbaar bij de boekhandel.    

 
Zeventiende vergadering – 8 oktober 2018 
 
Aanwezig zijn: Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Wout van Dooren en Kees Poot. 

 

De Watertoren in bedrijf 
Het restaurant en de twee B&B-kamers zijn nu volop in bedrijf. Men weet de toren te vinden.  

 

Rondleidingen 
Voor de rondleidingen op de laatste zaterdag van de maand is veel belangstelling. De piek ligt 

tussen 12 en 14 uur. Het gidsrooster wordt hieraan aangepast. Ondertussen zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die ook gids willen zijn. Bij het gemeentelijke Vrijwilligerspunt KLiK zal een 
vacaturemelding worden gedaan. 

 

Overkant 
Op 2 oktober jl. is het lichtkunstwerk OVERKANT van Dike Hof in gebruik genomen. Dit werk staat 

tegenover het Vlaardingse Hoofd en maakt deel uit van de route van ’t Oft naar ’t Oofd waarlangs 

jaarlijks in het voorjaar de City Light Xperience gehouden wordt. Aan het begin van de route zijn 

de vier elementen in neonletters te vinden, waaronder het woord WATER op de toren. 
 

Komende activiteiten 

In voorbereiding zijn een expositie over Benzo-rijwielen (van eind december 2018 tot medio mei 
2019) en een lezing op 26 november over Water en klassieke muziek.  

 

Exposities 
Naar aanleiding van een door bezoekers ingebracht idee over exposities en workshops wordt 

afgesproken hierover eind dit jaar een beleidslijn te bepalen. Deze zal duidelijkheid moeten geven 

met welk doel de stichting in de diverse ruimtes activiteiten wil ondernemen en waaraan je dan kan 
denken en welke activiteiten meer tot de verantwoordelijkheid van de uitbater horen.    
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Zestiende vergadering – 10 september 2018 
 
Aanwezig zijn: Tim Santema, Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Ron Bakker en Kees Poot. 
 

Opening Watertoren 

Op 1 september is de Watertoren feestelijk door oud-wethouder Hans Versluijs geopend. 

We kijken terug op een heel geslaagd evenement waaraan een abseiler van ‘2coachme’ 

en de stadsomroeper van Vlaardingen hun medewerking verleenden. Ook de bijdrage van 
zangeres Antoinette van der Weerdt werd als erg leuk ervaren.   

Aan de B&B wordt nog hard gewerkt. De eerste kamer zal op 21 september gereed zijn.   

 

Rondleidingen 
Het liep storm bij de rondleidingen die we hebben verzorgd. Niet alleen bij de opening, 

maar ook op de zaterdag daarvoor en op Open Monumentendag. De inzet van het 

creatieve duo Bep & Tilly voor kinderactiviteiten werd als succesvol ervaren. Iets om nog 

eens te herhalen. 
In de ‘fooienpot’ van de stichting is gedurende deze dagen in totaal 125 euro gedoneerd. 

Uit de evaluatie trekken we een aantal lessen voor volgende rondleidingen. Er blijft een 

grote behoefte aan nog meer gidsen. We zullen KliK benaderen voor een oproep aan 

vrijwilligers.  

 
Activiteiten 

Voorbereidingen lopen voor een Benzo-fietsententoonstelling in het watervat. Het streven 

is om deze eind oktober te openen. 

Er worden afspraken gemaakt met ‘Music in life’ voor het organiseren van lezingen over 
Water en klassieke muziek. 

 

Visitekaartje 

Er worden visitekaartjes gedrukt met daarop naam en adres van ‘Eten, drinken, slapen in 
de Watertoren’ en op de achterzijde informatie over de Vrienden van de Watertoren en 

de  bankgegevens van de stichting met het oog op donaties.  

 

 
Vijftiende vergadering – 2 juli 2018 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Ron Bakker, Eugene 
Schenkels en Kees Poot. 

 

ANBI 

De Belastingdienst heeft een Verklaring van hoedanigheid afgegeven over de culturele 
ANBI-status van de stichting per 7 januari 2018, omdat de eerder afgegeven beschikking 

bij de post in het ongerede is geraakt.   

 

Benzo-tentoonstelling.  
In samenwerking met Theo Werner wordt een Benzo-tentoonstelling (‘Benzo-terug’) 

voorbereid. De opening is voorzien in oktober. In het voorjaar van 2019 wordt met een 

Benzo-fietstour een tweede evenement georganiseerd.  Dit zou bij welslagen een 

terugkerend evenement kunnen worden. 

 
Opening Watertoren 

De officiële opening zal naar verwachting direct na de zomervakanties 2018 plaatsvinden.  

  

Huishoudelijk reglement en Beleidsplan 2018 
Beide documenten worden vastgesteld en op de website gepubliceerd. 

 

Open Monumentendag 
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De Watertoren doet mee aan Open Monumentendag 2018 op 8 september a.s.. 

Bezien wordt of een vorm van samenwerking met molen Aeolus mogelijk is. 

 
Rondleidingen  

De eerste rondleidingen zullen plaatsvinden op zaterdag 25 augustus 2018 tussen 10.00 

en 16.00 uur.   

 
Fondsenwerving 

Na de officiële opening en zodra er zicht is op de begrote kosten van activiteiten wordt 

actief ingezet op fondswerving.  

   
Vrijwilligers 

Naar aanleiding van de oproep op Facebook heeft zich 1 vrijwilliger gemeld. We kunnen 

er nog meer gebruiken.  

 

Verhaallijn 
Voor de rondleidingen is een verhaallijn opgesteld. Deze wordt verder geactualiseerd. 

 

 

Veertiende vergadering – 28 mei 2018 
 

Aanwezig zijn: Tim Santema, Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Rolf Bruggink, Eugene 

Schenkels en Kees Poot. 

 

Rolverdeling Watertoren 
Na afronding van de bouwkundige werkzaamheden zal Rolf Bruggink de Watertoren in 

zijn geheel verhuren aan Eugene Schenkels. De huurder en de stichting mogen de toren 

naar eigen inzichten gebruiken, inclusief het watervat, mits er geen bouwkundige 

veranderingen worden aangebracht.   
 

Convenant 

Het convenant over de samenwerking tussen de exploitant en de stichting wordt 

getekend. 

 
Opening 

De streeftermijn voor de ingebruikname van de Watertoren als restaurant is nu de eerste 

week van juli. De B&B zal mogelijk in augustus gereed zijn.   

 
Prioriteiten 

In 2018 ligt de prioriteit bij het geven van maandelijkse rondleidingen en het werven van 

vrijwilligers en fondsen. Op verzoek en in samenwerking met het onderwijs zal een 

educatief programma worden ontwikkeld. Ook wordt het idee van een Benzo-
fietsententoonstelling in samenhang met een fietstocht uitgewerkt en zo mogelijk 

gerealiseerd. 

 

Communicatie 

De communicatie over actualiteiten zal verlopen via Facebook. De website wordt vooral 
gebruikt voor het geven van algemene informatie. 

 
Dertiende vergadering – 26 maart 2018 
 

ANBI-status 

De Belastingdienst zal aan de stichting een culturele ANBI-status toekennen. De 
beschikking wordt eind maart verwacht. 

 

Voortgang 
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De verbouwingswerkzaamheden lopen iets uit, maar zo goed als zeker kan openstelling 

plaatsvinden voor de zomer.  

 
Jaarverslag  

Het (financieel) Jaarverslag 2016/2017 wordt vastgesteld. Publicatie vindt plaats op de 

website.  

 
Huishoudelijk reglement 

Er worden enkele verbetersuggesties gedaan ter aanpassing van het huishoudelijk 

reglement.  

 
Twaalfde vergadering – 15 januari 2018 
 
Aanwezig zijn; Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Ron Bakker, Eugene 

Schenkels en Kees Poot. 
 

Oprichting 

Bij de Belastingdienst is de culturele ANBI-status aangevraagd met het oog op de 

mogelijkheid tot fiscale aftrek van giften.  

Het Huishoudelijk Reglement is aangevuld met o.a. de gemaakte afspraken over 
financiële zaken als declareren.   

 

Voortgang inrichten Watertoren 

Vanwege de door sneeuw- en overvloedige regenval ervaren wateroverlast is besloten de 
keuken niet meer in de kelder, maar op de eerste etage in te richten. De komende 

maanden wordt er op alle fronten intensief gewerkt aan de afronding van de verbouwing 

en inrichting van de toren. Er worden dan geen rondleidingen gehouden.   

 
Activiteiten 

Nagegaan wordt welk thema de Week van Ons Water (5-13 mei 2018) krijgt en welke 

mogelijkheden er zijn om hier op in te spelen. Mogelijk is er een combinatie haalbaar met 

projecten die op scholen worden uitgevoerd. We zouden scholen per brief kunnen 
uitnodigen voor een bezoek aan de Watertoren. Al eerder heeft een school (het Groen 

van Prinstererlyceum van Lentiz) de toren bezocht. Toen werd een quiz gespeeld waarbij 

vragen beantwoord moesten worden n.a.v. een inleidend praatje voorafgaand aan een 

rondleiding. Zo’n quiz valt wel uit te bouwen bijvoorbeeld. Ook voor andere doelgroepen.  

 
Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid om met senioren een kaartmiddag te houden, 

bijvoorbeeld op dinsdagen van 14.00 tot 16.30 uur. In het begin (mei/juni) zou dit 

aangeboden kunnen worden bij verzorgingshuizen. Later zou je kunnen denken aan 

sponsoring van deze activiteit. De stichting Seniorenwelzijn is hiervoor mogelijk een goed 
aanspreekpunt.  

 

Op 9 maart is er ’s avonds een wandeltocht van het Hof naar het Hoofd (van ’t Oft naar ’t 

Ooft) onder de noemer City Light Xperience. De start van deze wandeling is voorzien bij 
de Watertoren. Initiatiefnemer is Dike Hof, de beeldend kunstenares die ook de in 

neonverlichting uitgevoerde namen van de elementen Water, Vuur, Hemel en Aarde heeft 

bedacht.  

 
Huisstijl 

Ingestemd wordt met het voorgelegde huisstijlontwerp. Gekozen is voor een lettertype 
dat een even solide indruk geeft als de robuuste watertoren zelf. Zodra de stichting zich 

een culturele ANBI mag noemen zal het ANBI-logo nog aan het briefpapier worden 

toegevoegd. Wat betreft de flyer zal eerst de oude oplage worden opgemaakt voordat er 

nieuwe worden ontworpen en gedrukt. 
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Meerjarenplan 

Het zou als een succes gezien kunnen worden wanneer de Watertoren over vijf jaar in 

Vlaardingen als een bekend instituut ervaren wordt. Een plek waar je als Vlaardinger een 
keer hebt meegedaan aan een activiteit die je niet gauw zult vergeten. Met daarbij de 

waardering dat de toren behouden is gebleven en dat je deze ook kunt bezoeken. 

Geconstateerd wordt dat de toren tijdens Open Monumentendag in 2017 net als in het 

jaar daarvoor al de drukst bezochte locatie in Vlaardingen was! 
 

Voor het meerjarenplan kan gedacht worden aan een educatieve activiteit met scholen, 

of met een groep senioren. Andere ideeën die de revue passeren zijn: voorlichting over 

de drinkwatervoorziening aan de hand van een model; een sterke-verhalen-middag; een 
Benzo-fietsententoonstelling; uitgave van een boekje in de reeks ‘Van ‘t oft naar ’t ooft’ 

over de drinkwatervoorziening in Vlaardingen; een spektakeltheaterstuk dat verspreid 

over de verschillende etages wordt opgevoerd door een improvisatie theater(sport)groep, 

e.d.. Tokkelen of abseilen zijn activiteiten die vanuit de commerciële  exploitatie mogelijk 

zijn. Dat geldt ook voor het inrichten van een escaperoom en een evt. filmzaal in de 
kelder.  

Geconcludeerd wordt dat we een aantal activiteiten zullen organiseren om vervolgens na 

een jaar te evalueren welke inzet het meest kansrijk is voor de toekomst.   

  

 
Elfde vergadering - 20 november 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Ron Bakker, Eugene 
Schenkels, Sheila Wassink en Kees Poot. 

 

Financiën 

Het format voor het declareren van gemaakte kosten wordt vastgesteld. 
 

Klusdag 

Een klusdag wordt gepland om de kelderruimte op te ruimen zodat hier een definitieve  

keukenopstelling kan worden gerealiseerd. 
 

Huiskamerconcert 

Van de gastvrijheid die de Watertoren bood aan de organisatie van de 

Huiskamerconcerten op 10 december wordt geen gebruik gemaakt. De organisatoren 

geven de voorkeur aan een echte huiskamerambiance.  
 

Fondswerving 

Het beoogde doel is het bijeenbrengen van een jaarlijks budget van bijvoorbeeld 3000 

euro. Een speciale vlaggenactie zou hieraan kunnen bijdragen. 
 

Belangrijk is om het doel van de stichting te verwoorden in een heldere boodschap die de 

emotie van de mogelijke donateur raakt. Daarbij kun je ook denken aan het bieden van 

rondleidingen op speciale momenten met toegang tot het dakterras en exclusieve 
maaltijden. Het gaat er om exclusiviteit te creëren. Van nabij het abseilen naar het 

Zomerterras meebeleven bijvoorbeeld of dit wellicht zelf mogen doen met een 

bedrijfsvlag. 

 

Er zijn verschillende categorieën donateurs te onderscheiden, bijvoorbeeld: 
1. particulieren (geven een zelf te bepalen bedrag van bijv. 35,00 euro per jaar). 

 Deze donateurs krijgen als tegenprestatie bijv. een feestticket voor een borrel op  

 het dakterras op de langste dag.  

2. groepen en bedrijven 
 Deze donateurs vraag je om bijv. 250,00 euro per jaar bij te dragen. Als  

 tegenprestatie krijgen zij bij een bijdrage vanaf 250 euro een dinerbon. Wordt er  
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 meer dan 500 euro bijgedragen dan krijgen ze ook een vlaggenfotoshoot. Hun 

 vlag wordt op een vlaggenbord in de hal opgenomen. 

 
Geconcludeerd wordt dat prioriteit zou moeten liggen bij het werven van fondsen via een 

vlaggenactie bij groepen en bedrijven. Er zouden er zo’n 25 moeten worden 

aangeschreven. 

 
Communicatie 

Voor de officiële opening wordt gedacht aan een officiële handeling door een wethouder 

in combinatie met een abseilactiviteit. De datum hiervoor staat nog niet vast, maar naar 

verwachting zou dit in het voorjaar van 2018 kunnen plaatsvinden.  
In de discussie naar aanleiding hiervan wordt bezorgdheid geuit over de communicatie 

rond de activiteiten om de Watertoren toegankelijk te maken. Het is van belang dat je 

zichtbaar blijft en dat er dus ruchtbaarheid wordt gegeven aan e.e.a..  

We realiseren ons dat de werkzaamheden in de toren prioriteit krijgen, maar de 

communicatie naar de omgeving mag daarbij niet uit het oog verloren worden. We willen 
met plezier meedenken over de manier waarop dit zou kunnen plaatsvinden.  

 

Veiligheidsprotocol 

Er is een veiligheidsprotocol opgesteld voor rondleidingen. De huidige situatie waarin in 
feite sprake is van een bouwplaats vraagt om extra zorgvuldigheid. De rondleiders 

moeten de bezoekers bij aanvang van de rondleiding hier met nadruk op attent maken.  

Met het protocol wordt ingestemd.  

Afgesproken wordt dat het protocol op de website wordt gepubliceerd en dat er ook bij 
de entree van de toren door middel van een bordje o.i.d. aandacht aan wordt besteed.  

Bezoekers kunnen daardoor zien dat veiligheid leeft bij onze stichting.  

 
Tiende vergadering – 2 oktober 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Sheila 

Wassink en Kees Poot. 

 
Oprichting 

De Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen heeft bij de Rabobank een rekening 

geopend met het nummer: NL96 RABO 0322 5728 94 

 

Open Monumentendag 2017 
Er wordt teruggekeken op een geslaagd open huis. We schatten dat er meer dan 200 

bezoekers waren. 

Aandachtspunten: 

- Denk na over een manier van samenstellen groepjes bij drukte.  
- Neem niet teveel personen mee in de lift. 

- Doe een veiligheidscheck voorafgaand aan rondleidingen. Hiervoor wordt een protocol 

cq. checklist opgesteld.  

- Laat verhalenvertellers hun ding doen waarna een ander de groep verder mee neemt. 
- Laat naast de liftgebruikers geen subgroep alvast naar boven lopen. Dan raak je ze 

kwijt.  

- Geef bij een gewone open dag vaste tijden aan voor de rondleidingen. De evt. wachttijd 

kan worden gebruikt voor een drankje etc.. 

- Er was nu sprake van het doorlopend vertrekken van groepjes waardoor de horeca 
minder werd bezocht. Ook bij terugkeer was er geen prikkel om de horeca nog aan te 

doen.  

- Genereer actief publiciteit via de gewone en de social media, zowel vooraf, tijdens als 

na. 
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Naar aanleiding van de rondleidingen wordt de lijst met ‘wist-u-datjes’ verbeterd en 

aangevuld.  

 
De bezoekers die een kaartje met hun mailadres in de bus hebben gedaan krijgen t.z.t. 

bij opening van de Watertoren hierover nadere informatie.    

 

 

Negende vergadering – 4 september 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Ron 

Bakker, Sheila Wassink en Kees Poot. 
 

Oprichting 

Voor de website is de domeinnaam www.vriendenvandewatertoren.nl geregistreerd.  

De website is al in de lucht. 
 

Open Monumentendag 2017 

De rondleiding en wat daarmee samenhangt wordt doorgenomen. Besloten wordt 

kaartjes neer te leggen waarop bezoekers zich als donateur kunnen aanmelden of als 

geïnteresseerde om informatie over de toren te ontvangen.  
Op de begane grond zal een doorlopende beamerpresentatie worden gegeven met 

beelden van de werkzaamheden in de Watertoren.   

 

 

Achtste vergadering – 22 augustus 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels en Kees 

Poot 
 

Oprichting 

Ron Bakker is bereid gevonden om Cees Boer als bestuurslid op te volgen.  

Met de Rabobank is contact gelegd over het openen van een bankrekening. De hiervoor 
nodige documenten zijn inmiddels aan de bank overlegd.  

De Stichting staat nu ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nr. 69026599). 

 

Huishoudelijk reglement 
Het reglement wordt aangevuld met enkele bepalingen over het omgaan met financiële 

middelen.  

1. Het contante geldverkeer wordt beperkt. Er is geen kleine kas. Betalingen geschieden 

op basis van een factuur via de bankrekening. Evt. contante giften worden verzameld in 

een collectebus die, na kennisneming van de inhoud door twee bestuursleden, bij de 
bank wordt gestort. 

Op de collectebus wordt informatie aangegeven over digitaal geld overmaken. 

2. De penningmeester geniet het volle vertrouwen van het bestuur. Controle door de 

kascommissie vindt één keer per jaar plaats.  
3. De penningmeester zorgt voor een declaratieformulier waarop wordt aangegeven om 

welke utgaven het gaat. De factuur/kassabon wordt aangehecht en de declarant 

ondertekent het formulier. Een ander bestuurslid dan de penningmeester tekent voor 

akkoord. De penningmeester tekent het formulier af na betaling.  
Of uitgaven gedeclareerd mogen worden wordt vooraf in een bestuursvergadering 

besproken. Er vindt derhalve geen betaling aan bestuursleden plaats zonder voorafgaand 

overleg.     

4. Het factuuradres is het postadres van de Watertoren.   
5. Er wordt geen limiet gesteld ten aanzien van het maximaal over te boeken bedrag.  

6. Een administratie van bezittingen lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. 

http://www.vriendenvandewatertoren.nl/
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Open Monumentendag 2017 

Besloten wordt hier op 9 september aan mee te doen. Er zullen in de middag 

rondleidingen worden gegeven. Een oud-medewerker wordt gevraagd om zijn 
medewerking aan deze middag te verlenen. 

Poloshirts worden aangeschaft met daarop het logo van de stichting, zodat de gidsen 

hiermee herkenbaar zijn.  

 

 
Zevende vergadering – 27 juni 2017 
 

Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels en Kees 

Poot 

 

Terugblik op voortgang 
De algemene conclusie luidt dat hoewel de te nemen stappen de nodige tijd vergen er 

toch gesproken kan worden van een goede voortgang. Het binnen een half jaar tijd 

rondkomen van statuten, beleidsplan e.d. wordt gezien als het bereiken van enkele 

mooie mijlpalen. 
 

Oprichting 

De akte van oprichting van de Stichting is op 16 juni 2017 bij de notaris gepasseerd. De 

notaris verzorgt nog de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zodra dit gebeurd is 
ka een bankrekening worden geopend. 

Gesproken is nog over aansprakelijkheid en verzekeringen. Voor de Watertoren is een 

WA-bedrijfsverzekering afgesloten.  

 

Fondswerving 
Er is een gesprek gevoerd met het Fonds Schiedam Vlaardingen. Aanvragen voor 

subsidie worden kritisch beoordeeld. Deze moeten wezenlijk iets toevoegen aan de 

maatschappij. Ook is er sprake van cofinanciering en dus van een eigen bijdrage. 

Aanvragen groter dan 25.000 euro worden voorgelegd aan het bestuur. Aanvragen van 
kleinere omvang beoordelen de medewerkers van het fonds zelf. Het fonds is gevoelig 

voor aanvragen in de sfeer van educatie, activiteiten met jongeren en/of met ouderen. 

Aan ons de uitdaging projecten te bedenken die voor jong en oud interessant zijn. 

Mogelijk zijn er initiatieven te ontplooien in samenwerking met Seniorenwelzijn. 
 

Communicatie 

Er is een opzet gemaakt voor een flyer waar iedereen zich in kan vinden. Bezien word tof 

deze nog een kleine professionaliseringsslag kan krijgen.  

Met een oud-medewerker worden afspraken gemaakt voor het maken van opnamen van 
een interview met hem over de historie van de toren.  
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Zesde vergadering – 16 mei 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Cees Boer, Rolf 
Bruggink en Kees Poot.   

 

Oprichting 

De concept-statuten zijn door de notaris in een formele versie opgemaakt. Deze zijn 

akkoord. In juni zullen deze officieel worden vastgelegd.  
Met de notaris zal worden besproken of de afspraken tussen exploitant en stichting de 

vorm van een overeenkomst dan wel dat de vorm van een convenant de voorkeur 

verdient. Bij overdacht van de exploitatie aan een ander zal de stichting met deze nieuwe 

afspraken moeten maken.  
 

Beleidsplan 

Het concept-beleidsplan wordt besproken.  

Afgesproken wordt om de woorden ‘in stand houden en’ te schrappen uit de doelstelling, 
omdat subsidiegevers hier over zouden kunnen struikelen vanuit de gedachte dat 

instandhouding van het gebouw niet als een culturele activiteit wordt gezien. Diezelfde 

woorden worden geschrapt uit de missie en visietekst.  

 

De doelstelling luidt dan: 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. 

 

Omdat het beleidsplan ook communicatiewaarde heeft zal na de Inleiding een tekst 
worden toegevoegd met een beschrijving van de Watertoren.  

 

Na het passeren van de oprichtingsakte  en inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

zullen de gegevens hierover aan het beleidsplan worden toegevoegd 
   

Galerie 

Toegelicht wordt dat het plan is om één van de voormalige waterreservoirs als 

expositieruimte in gebruik te nemen. De eerste ruwe gedachten gaan daarbij uit naar een 
hufterproof, onbemande ruimte waar kunstenaars hun werk kunnen exposeren. Daarbij 

moet wel rekening gehouden worden met de hoge luchtvochtigheidsgraad in die ruimte. 

De ruimte wordt afsluitbaar.  

Vijf keer per jaar zou er een nieuwe expositie kunnen worden ingericht als extra attractie 

om de Watertoren te bezoeken. Invulling van het galerie-concept is overigens geen 
verantwoordelijkheid van de stichting. Wel zullen eventueel suggesties worden 

aandragen. Overigens gaat het werk aan de Watertoren zelf nu voor op het ontwikkelen 

van een professioneel plan voor de expositieruimte.  
 

Fondswerving door middel van een vlaggenactie 

Het idee is om tegen betaling ‘Vriend van de Watertoren-bedrijfsvlaggen’ (1.90 x 2.90) 

als sponsoring te hijsen. Uit de discussie hierover komt naar voren dat dit mogelijk geen 

goed beeld geeft van de Watertoren richting klanten. De Nederlandse vlag doorlopend in 
top heeft als presentatie de voorkeur. De conclusie is dat het wel een optie is om een 

bedrijfsvlag kortstondig te hijsen voor het maken van een foto. Op een vlaggenbord op 

de begane grond kan worden getoond wie sponsor van de stichting is. Het bedrijf kan de 

foto van de vlag op de toren voor eigen doeleinden gebruiken.  
Bezien moet worden welke vergoeding de uitbater krijgt voor evt. facilitaire 

dienstverlening rond het hijsen van vlaggen. Uit de opbrengst van de sponsoring zou 

bijvoorbeeld het uitlichten van de toren bekostigd kunnen worden.  

 
Andere Markt 

Het verzoek is binnengekomen om de zgn. Andere Markt (deze bestaat uit ideële 

groeperingen in Vlaardingen, die zich willen inzetten voor een rechtvaardiger toekomst in 
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de wereld) bij de Watertoren te mogen houden. Dit verzoek wordt in overleg met de 

exploitant afgewezen, omdat dit qua uitstraling mogelijk een verkeerde indruk wekt in 

relatie tot de commerciële activiteiten van de Watertoren.  
 

 

Vijfde vergadering – 12 april 2017 
 

Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Cees 
Boer en Kees Poot. 

 

Bestuur 

Nu de stichting zoals beoogd vorm begint te krijgen trekt Cees Boer zich terug als 

bestuurslid. Er zullen enkele kandidaten worden gepolst om hem op te volgen.   
 

Fondswerving 

Ideeën voor fondswerving worden besproken, zoals de mogelijkheid om tegen betaling 

een bedrijfsvlag te hijsen. Met het VSB-fonds zal een afspraak worden gemaakt ter 
verkenning van de mogelijkheden om financiële bijdragen van dit fonds te krijgen. 

 

 

Communicatie 
Er wordt een domeinnaam aangevraagd voor www.vriendenvandewatertoren.nl. 

Gesproken wordt over ondersteuning bij het maken van communicatiemiddelen, het 

beschikbare beeldmateriaal e.d.. 

Gezocht wordt naar ‘verhalenvertellers’ die kunnen rondleiden. Met het oog op een 
professioneel uitstraling lijkt een cursus rondleiden ook een must. 

Nagegaan wordt wat de kosten zijn van een monitor met Watertoreninformatie. 

 
Vierde vergadering – 15 maart 2017 
 
Aanwezig zijn: Jerome Rijkuiter, Tim Santema, Dick Wieringa, Eugene Schenkels, Cees Boer en 

Kees Poot.  

 

Oprichting 

Concept statuten, huishoudelijk reglement en convenant worden akkoord bevonden en 

zullen aan de notaris worden voorgelegd. Na passeren van de statuten zal registratie 
plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel. Ook zal dan een bankrekening worden 

geopend.  

 

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 dit icoon in stand houden en 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. 

 

http://www.vriendenvandewatertoren.nl/
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Rondleidingen 

Afgesproken wordt om een verhaallijn voor rondleidingen te ontwikkelen. Hiervoor kan 

gebruik gemaakt worden van de informatie die oud-medewerkers van de Watertoren 
kunnen geven.  

Er zullen nadere afspraken worden gemaakt over de rol van de stichting in relatie tot de 

mogelijk in te richten galerie.  

 
Beleidsplan en financiën  

Afspraken worden gemaakt over het op te stellen Beleidsplan. Een eerste 

gedachtewisseling vindt plaats over mogelijkheden om financiële middelen te verwerven.   

 
Communicatie 

De stichting krijgt een eigen website. Onderlinge verwijzing tussen de website van de 

Watertoren en die van de Vrienden zal worden geregeld. Ook een eigen Facebookpagina 

is wenselijk. Veel activiteiten zullen plaatsvinden in samenwerking met de exploitant van 

de Watertoren. Na een jaar zal worden geëvalueerd hoe dit in de publiciteit werkt.   
Er wordt een activiteitenkalender opgesteld. 

 
Derde vergadering – 27 februari 2017 
 
Aanwezig waren hierbij: Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Tim Santema, Kees Poot, Rolf 

Bruggink, Eugene Schenkels en Cees Boer. 

 

Bestuursleden 
Tim Santema en Kees Poot zijn bereid gevonden resp. als voorzitter en secretaris toe te 

treden tot het bestuur.  

 

Statuten en huishoudelijk reglement 
De concepten voor statuten en huishoudelijk reglement worden uitgebreid besproken. 

Afspraken worden gemaakt voor aanpassing op onderdelen.  

Ook wordt afgesproken een beleidplan op te stellen. 

 
 

Tweede vergadering – 6 december 2016 
 

Aanwezig waren hierbij: Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Rolf Bruggink, Eugene 
Schenkels en Cees Boer. 

 

Bestuursleden 

Afspraken worden gemaakt over het polsen van kandidaten voor bestuursfuncties. 

 
Oprichting formele stichting 

Van gedachten wordt gewisseld over de inhoud van statuten en het huishoudelijk 

reglement, een begroting, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de aanvraag van 

de ANBI-status. 
Afspraken worden gemaakt over het maken van concepten voor de vereiste documenten 

en het convenant tussen de stichting in oprichting en de exploitant. 
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Eerste vergadering – 3 november 2016 
 

Dit was de oprichtingsvergadering van de Stichting Vrienden van de Watertoren 

Vlaardingen. Aanwezig waren hierbij: Jerome Rijkuiter, Dick Wieringa, Rolf Bruggink, 
Eugene Schenkels en Cees Boer. 

 

Doelstelling van de op te richten stichting: 

- In stand houden en promoten van de Watertoren als cultuurgoed van de 
gemeente Vlaardingen; 

- Met de Watertoren onderdeel vormen van de culturele wereld in de gemeente 

Vlaardingen. 

 

De Stichting realiseert zijn doelstellingen onafhankelijk van de exploitant van de 
Watertoren, maar werkt wel samen met deze.  

Ten behoeve van een goede samenwerking wordt een convenant gesloten tussen de 

exploitant van de Watertoren en de stichting waarin de verschillende afspraken en 

verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd. In het Convenant wordt onder 
meer opgenomen dat de exploitant van de Watertoren de stichting faciliteert bij het 

opzetten en uitvoeren van activiteiten van de stichting en dat hij de activiteiten van de 

stichting kan benutten bij de exploitatie.  

De exploitant heeft te allen tijde het recht om zijn veto uit te spreken over een activiteit 
van de stichting binnen de muren van de Watertoren wanneer een dergelijke activiteit 

schadelijk is voor het imago van de exploitant van de Watertoren. 

 

Bestuur, vrijwilligers en donateurs 
De stichting kent een bestuur, een pool van vrijwilligers en donateurs. 

Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter (vacature), secretaris (Cees Boer) en 

penningmeester (Dick Wieringa) en kent daarnaast nog 2 gewone leden (Jerome Rijkuiter 

[communicatie] en een vacature). 

De vrijwilligers worden betrokken bij de realisatie van de verschillende activiteiten van de 
stichting. De Donateurs ondersteunen de stichting en haar activiteiten met financiële 

middelen.  

In een huishoudelijk reglement wordt de dagelijkse gang van zaken vastgelegd.   

 

Beoogde activiteiten 

- Realiseren promotiefilm en verzamelen beeldmateriaal; 

- Opstellen verhaallijn voor rondleidingen; 

- Organiseren van rondleidingen;  

- Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten op verzoek van instellingen e.d.; 
- Organiseren of bijdragen aan culturele evenementen; 

- Acties voeren gericht op het in stand houden van de Watertoren. 

- Etc.  

 

 
 

 

 

 
 
 

   

 


