ANBI-status van het Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht
De belastingdienst heeft onze instelling de ANBI-status verleend. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor
het algemeen belang. Om de status van ANBI te behouden, publiceren we diverse gegevens van onze
Stichting op onze website. Doel van deze regelgeving is dat hiermee het vertrouwen van het publiek
in de filantropische sector wordt bevorderd.
Gegevens over onze ANBI-status:
1. Naam: Stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht
2. het RSIN/fiscaalnummer van onze stichting is: 75.23.099
3. voor het post-/bezoekadres, telefoonnummer en emailadres: zie onder ‘Contact’
4. doelstelling volgens de regelgeving:
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze
zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om de status van ANBI te behouden,
publiceren we diverse gegevens van onze Stichting op onze website. Doel van deze regelgeving is dat
hiermee het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd.
5. hoofdlijnen actuele beleidsplan:
* doelstelling en te verrichten werkzaamheden van onze instelling
Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is in 1990 opgericht met als opdracht het
gemaalcomplex als cultureel erfgoed in stand te houden. Daartoe zijn gebouwen en terreinen
indertijd door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan de stichting overgedragen. Daarnaast
heeft het Gemaal een educatieve functie waarin het Gemaal zich ontwikkeld heeft tot een centrum
dat op aanschouwelijke wijze laat zien hoe de bewoners door de eeuwen heen hebben geworsteld
met de waterhuishouding. Dit wordt niet alleen getoond aan belangstellende bezoekers maar ook
aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
Onze missie is geformuleerd onder ‘organisatie’ / ‘missie’
* inkomsten worden verkregen door:
- subsidies van een drietal hoogheemraadschappen
- huuropbrengsten van machinistenwoning
- gelden van donateurs
- entreegelden
- giften
- sponsorgelden
* beheer het besteding van het vermogen:
6. bestuurssamenstelling
Zie onder ‘organisatie’ / ‘bestuur’
7. het beloningsbeleid

1. HBaH is een vrijwilligersorganisatie, waarin vrijwilligers in principe geen beloning ontvangen.
Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers.
2. HBaH kan aan vrijwilligers door hen gemaakte onkosten uitbetalen binnen redelijke grenzen.
3. HBaH kan producten/diensten inkopen bij personen/beroepsbeoefenaren, die tevens
vrijwilliger zijn.
4. HBaH kan bij bijzondere gelegenheden vrijwilligers een geschenk geven.

Ad 2: Vrijwilligers die met instemming van het bestuur aankopen voor het gemaal doen krijgen die
vergoed op basis van de aankoopbewijzen.
Vrijwilligers die met instemming van het bestuur onkosten maken die nodig/nuttig zijn voor HBaH als
organisatie, krijgen die vergoed. Bijvoorbeeld reiskosten voor reizen die zijn aan te merken als
‘dienstreis’.
Ad 3: Het bestuur betaalt de volgende vrijwilligersvergoedingen uit voor: het dagelijks controleren
van het gebouw en voor het schoonhouden van het gebouw.
Het bestuur koopt de volgende producten/diensten in bij vrijwilligers: het maken van folders en
jaaruitgaven, ontwerpwerk, digitale nieuwsbrief. Allen werken tegen sterk gereduceerd tarief.
Ad 4: Bescheiden geschenken (bijv toepasselijk boek) worden gegeven aan: vertrekkende
bestuursleden, vertrekkende vrijwilligers die zich langere tijd intensief hebben ingezet en nog actieve
vrijwilligers die de 80-jarige leeftijd bereiken.
8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
1. Beleidsplan 2021
Inleiding
Vanwege de corona-maatregelen in 2020 is een groot aantal actiepunten uit het Beleidsplan 2020
niet uitgevoerd. Deze zijn daarom in het Beleidsplan 2021 geplaatst. In de Even Inklinken nr. 2 van
2021 zijn de vrijwilligers in grote lijnen geïnformeerd over de inhoud van het Beleidsplan 2021.
Hopelijk kan de ontvangst van bezoekers in 2021 door zowel de scholengroep, de rondleiders en
gastheren en -vrouwen weer het niveau halen van de jaren vóór 2020. We gaan ervan uit dat het
bezoekersaantal van 2020 (613) een eenmalig dieptepunt was.
De volgende onderwerpen zullen speerpunten van ons handelen in 2021 zijn:
- Het belangrijkste is het werven van nieuwe vrijwilligers. Hiertoe heeft het bestuur al een
notitie gemaakt waarin het wervingsbeleid wordt beschreven.
Het jaar 2020 was ons jubileumjaar. De brede bijeenkomst die we van plan waren in oktober
te houden, kan hopelijk in het komende jaar worden georganiseerd. Deze bijeenkomst was
bedoeld voor onze vrijwilligers, maar hopelijk kan deze in het komende jaar ook openstaan
voor iedereen die in ons werk is geïnteresseerd. Op die bijeenkomst willen we een film van
Kadir Lohuizen vertonen waarin aandacht is voor het blijvende actuele onderwerp over
bodemdaling en zeespiegelstijging wat aansluiten bij het verhaal dat wij op ons
bezoekerscentrum uitdragen.
- Via perspublicaties hopen we belangstellenden aan te trekken die interesse hebben voor ons
verhaal.
- Aan onze vrijwilligers en nieuwe geïnteresseerden zal een aantal workshops worden
aangeboden met het oogmerk kennis up to date houden en tevens ons vrijwilligersbestand
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uit te breiden. Als dit laatste het geval is, krijgen zij, om zich verder te oriënteren, het
(blauwe) boekje Water en Waarden dat 26 jaar geleden is uitgegeven bij de opening van het
bezoekerscentrum in 1995 en het boekje Erop of Eronder van Anne Pek.
Het bijwerken van het Handboek zal dit jaar worden afgerond.
We hebben momenteel een goed verhaal om ons cultureel erfgoed in stand te houden,
goede verhalen te vertellen en om waterbewustzijn bij te brengen. Ons verhaal, over
waterbeheer in de toekomst, bodemdaling en klimaatveranderingen zal echter verder
ontwikkeld moeten worden. Dit willen we doen met medewerking van de
educatiemedewerkers van de drie waterschappen.
Over een van bovengenoemde onderwerpen zal een lezing worden gehouden voor de
vrijwilligers.
De scholengroep gaat verder met de start van een aanbod voor de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs.
Ons museum gaat in gesprek met het Zuidhollands Landschap met zijn Zesde Molen en met
de Historische Vereniging Haastrecht om te komen tot een gezamenlijke rondleiding door
Haastrecht; ook zullen we onderzoeken of Bisdom van Vliet partner wil worden in een
gezamenlijk aanbod voor groepen.

2. Meerjaren beleidsplan 2017/2021
Inleiding
De Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht (hierna aangeduid als “stichting”), heeft
een maatschappelijk doel, dat nader is omschreven in de missie. In dit beleidsplan is uiteen gezet hoe
de stichting dat doel wil bereiken. Het beleidsplan geldt voor de periode 2017-2022.
Dit plan strekt er mede toe te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Missie
Het veenweidegebied is een duizend jaar oud cultuurlandschap waarin water altijd een centrale rol
heeft gespeeld. Door de vele ingrepen die vanaf de ontginning nodig waren om overtollig water af te
voeren is in de loop der eeuwen een gebied ontstaan met een hoge natuurkundige, landschappelijke
en cultuurhistorische waarde. De dijken en kaden, de sluizen, het intensieve netwerk van sloten en
vaarten, de molens en de vele 19e eeuwse gemaalcomplexen, zijn de zichtbare getuigen van al die
inspanningen en bepalen in hoge mate het landschapsbeeld.
Stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht wil aan de waardering en daarmee aan het
behoud van dit culturele erfgoed bijdragen door te laten zien en beleven wat er in technische,
bestuurlijke en organisatorische zin in het verleden allemaal voor nodig was, en ook in de toekomst
nodig zal zijn, om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en schade door te veel of te weinig
water, te voorkomen.
Met de instandhouding van het historische gemaalcomplex en de daarin aanwezige pompinstallaties,
geven wij ook op tastbare wijze inhoud aan onze missie.
Verwezenlijken doelstelling
De stichting wil de gestelde doelen bereiken met de volgende middelen.
1. De instandhouding van het gemaalcomplex als rijksmonument, inclusief de hierin nog
aanwezige pompinstallatie.

2. De inrichting van een permanente expositie over bodemdaling in de Krimpener- en
Lopikerwaard en de beschermingsmaatregelen tegen de nadelige gevolgen daarvan in
verleden, heden en toekomst.
3. Een jaarlijks wisselend activiteitenprogramma rondom een specifiek thema.
4. Het aanbieden van rondleidingen aan schoolkinderen en groepsbezoek.
5. Het organiseren van andere watergerelateerde bezoekerstrekkende activiteiten.
6. Het via de media en andere communicatiemiddelen onder de aandacht brengen van de
permanente expositie en de wisselende activiteiten.
Indicator
In de periode 2014-2016 werden jaarlijks ca 1500 schoolkinderen en 2000 volwassen bezoekers
ontvangen. De stichting acht haar doelstelling bereikt indien dit aantal in de planperiode ten minste
op dat niveau blijft gehandhaafd.
Randvoorwaarden
De stichting kan zijn doel slechts bereiken indien voldoende vrijwilligers bereid zijn mee te werken
aan genoemde activiteiten. Om zich daarvan te verzekeren is een speciale werkgroep werving en
opleiding ingesteld.
Een noodzakelijke voorwaarde is voorts dat voldoende financiële middelen ter beschikking staan.
Een overzicht van vermogen, inkomstenbronnen en belangrijkste uitgaven in de planperiode, is
gegeven in de bijlage.
Op de website van de stichting wordt jaarlijks een actueel financieel overzicht gepubliceerd.
9. Balans en staat van baten en lasten
Zie onder ‘publicaties en films’ / ‘jaarcijfers 2020’

