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BELEIDSPLAN 2022 
 
Het stichtingsbestuur heeft voor dit jaar als activiteiten vastgesteld: 
 

1. Bestuurszaken 
Vóór 1 juli moeten de bepalingen ten gevolge van het van kracht worden van de 
WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, zijn doorgevoerd. Er is in 2021 
al besloten om alle activiteiten onder te brengen bij de stichting en in principe alle 
werkgroepsleden te laten toetreden tot het stichtingsbestuur. Er moet een 
huishoudelijk reglement worden opgesteld dat aan de WBTR voldoet. Zo nodig 
worden de statuten van de stichting aangepast. 
 
De Kamer van Koophandel eist van ingeschreven stichtingen en verenigingen dat zij 
bestuurders en/of derden met (grote) zeggenschap binnen de vereniging of stichting 
inschrijven in een UBO-register (= Ultimate Beneficial Owner). Registratie is verplicht 
vóór 27 maart 2022 vanwege regelgeving van de Europese Unie, gericht tegen 
financiële malversaties. De meest voorkomende gedragslijn in dezen is dat 
organisaties als de onze die bij de Kamer van Koophandel als vereniging of stichting 
ingeschreven staan ten minste twee bestuurders (te denken aan bijvoorbeeld de 
voorzitter en penningmeester) als UBO in het UBO-register in te schrijven. 
 

2. Project klok Maria Roepaan/Dichterbij 
De vrijwilligers gaan met de constructie van de klokkenstoel verder.  
Als de hele luidinstallatie gereed is zal de klok worden ingehangen en wordt er proef 
geluid. 
Daarna wordt alles op het parochiekerkhof geplaatst met een informatiebord dat de 
herinnering aan het instituut Maria Roepaan levend houdt. 
Er wordt in overleg met het kerkbestuur afgesproken bij welke gelegenheden de klok 
zal worden geluid. Er worden vrijwilligers gezocht die een “klokkenluidersgilde” zullen 
vormen. De onthulling van de klok met klokkenstoel zal een feestelijk tintje krijgen. 
 

3. Historische avonden 
Er ligt al een avondprogramma gereed voor presentatie. Door Corona is dit al twee 
jaar niet tot uitvoering gekomen.  
Zodra dit mogelijk is zal er een datum voor een historische avond worden 
vastgesteld. 
 

4. Project bidprentjes 
Er wordt een besluit genomen over hoe aan dit project invulling kan worden gegeven. 
Er zijn vooralsnog twee opties: uitvoering in eigen beheer of uitvoering in 
samenwerking met de Stichting Erfgoed Gennep. Van belang is dat de collectie 
prentjes van overleden Ottersummers in onze website goed toegankelijk is. 
 

5. Orgelconcerten  
Het orgelcomité heeft voor dit jaar al twee concerten op het programma staan. 
Mogelijk worden er nog meer concerten georganiseerd. We gaan de mogelijkheden 
na om bij de concerten digitaal een bezoekersbijdrage (entree heffen is, omdat het 
een kerkgebouw betreft, formeel niet toegestaan) te heffen. 
 
Het orgelcomité voert ook het beheer over het kerkorgel op verzoek van het 
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kerkbestuur. Stemmen en kleine reparaties kunnen in eigen beheer worden 
uitgevoerd. Over grotere reparaties en groot onderhoud wordt aan het kerkbestuur 
advies uitgebracht. 
 

6. Open Monumentendagen 
In principe nemen we namens Ottersum weer deel aan de landelijke dagen op 10 en 
11 september. We moeten nog nagaan met welke activiteit(en) we dit doen. Mogelijk 
biedt de nieuwe eigenaar van Landgoed Roepaen mogelijkheden. Mogelijk ook 
kunnen we iets met het kerkhof met enkele monumentale graven en de dan 
geplaatste klokkenstoel (zie onder 2.) doen. 
 

7. Publicaties 
We gaan de mogelijkheden na om met nieuwe publicaties te komen. Een aantal 
thema’s van de historische avonden lenen zich hier waarschijnlijk toe. Mogelijk kan er 
ook gekeken worden naar het Ottersums Ommetje dat mogelijk uitgebreid kan 
worden. 
Bij het uitbrengen van het DAG-blad (het dorpsorgaan van Ottersum) wordt telkens 
nagegaan over welke onderwerpen wij een artikel kunnen plaatsen. 
Deze artikelen en andere wetenswaardigheden plaatsen wij bovendien op onze 
website Ottersum.info.  
 

8. Toeristische bewegwijzering. 
In de oude kern van het dorp staan panden die historisch interessant genoeg zijn om 
er een informatiebord conform de gemeentelijke huisstijl bij te plaatsen. Een 
werkgroepje doet een inventarisatie. 
 

9. Fondsenwerving 
De parochie Ottersum is in het bezit van een eeuwenoud houtsnijwerk “Johannes in 
disco). Dit kunstwerk dient nodig te worden geconserveerd, zo mogelijk 
gerestaureerd. Het kerkbestuur heeft met ons afgesproken dat wij actie ondernemen 
ten behoeve van de werving van fondsen en subsidies. 
 

10. Stichtingsarchief 
De stichting beschikt over een brandkast t.b.v. het archief. Deze staat achter in de 
parochiekerk. In de planning staat een inventarisatie van alle archiefmateriaal dat wij 
in deze brandkast hebben opgeslagen. 
 

11. Initiatieven:  
- onderzoek mogelijkheden tot herinrichting Raadhuisplein 
- aandacht voor cultuurhistorische waarde dorpskerkhof. 
 

 
Aldus vastgesteld in de algemene bestuursvergadering op ----- 
 
Frans Meeuws, 
voorzitter 
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