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1. Inleiding. 
Voor u ligt het beleidsplan van de Architekt A.J. Joling Stichting. In onderstaand beleidsplan legt het 
bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering 
van 22 februari 2017. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 

 
2. Strategie 

a. Kernprincipes van de Stichting 
2.1.1. Statutaire Doelstelling 
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. Het beschermen en trachten in stand te houden van het cultureel erfgoed van architect A.J. 

Joling; 
b. Het verrichten van alle verdere handelingen en te ondernemen initiatieven, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- Het bevorderen van monumentstatus van zijn nog niet als monument aangemerkte 

bouwwerken; 
- Het uitdragen op welke wijze dan ook van het belang van zijn architectuur voor het 

nageslacht; 
Door middel van onder andere: 
- Het bijeenbrengen, registreren en beheren van voorwerpen, documenten en beeldmateriaal, 

dat afkomstig is van of verband houdt met A.J. Joling; 
- Het opzetten en publiceren van zijn oeuvrelijst; 
- Het geven van lezingen ten einde bekendheid te geven aan het belang van zijn 

architectonische erfgoed; 
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- Het ondersteunen en/of voorbereiden van publicaties, die verband houden met A.J. Joling en 
zijn werk; 

- Het bevorderen van het oprichten van een monument te zijner nagedachtenis; 
-  Het beheren van de drie familiegraven met zijn ontwerpen op de R.K.-begraafplaats, 
Arnhemseweg 8 te Zevenaar, te weten: 
-343709/5588 A. Joling – Th.A. Joling van de Pavert; 
-343710/5589 J.W. Joling 

-343711/5590 Th.M Joling – W.B. Joling; 
- het beheren van het familiegraf A.J. Joling, R.K.-begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam. 
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 

 
2.1.2. Afwezigheid van winstoogmerk 
De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. Dit blijkt uit 
het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar 
doelstelling. 

 
2.1.3. Bestemming liquidatiesaldo 
Bij ontbinding van de stichting zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve 
van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 
 

3. Beleid 
   3.1. Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 
   Het verrichten van onderzoek werkzaamheden teneinde te komen tot een  
    afgeronde oeuvrelijst van door architect A.J. Joling ontworpen en daarnaast  
    gerealiseerde bouwwerken en creaties. 
    De stichting doet dit door het onderzoeken van bestaande archieven.  
    Daarnaast betreffen de werkzaamheden het uitdragen van de culturele waarde van  
    de bouwwerken van architect A.J. Joling middels het trachten te bewerkstelligen  
    van monumenten statussen bij overheden en pandeigenaren. Maar ook door het  
    geven van lezingen, het jaarlijks organiseren van een donateurs dag waarbij  
    verantwoording wordt afgelegd aan de donateurs over het gevoerde beleid en de  
   ondernomen activiteiten.  
   Middels het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief, waarin opgenomen de  
   resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, wordt mede uitvoering gegeven aan  
   de doelstellingen.  
   Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de  
   doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.     

 
 
3.2. Werving en beheer van gelden 
De stichting wil dit geld binnen krijgen door: donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving en open 
staan voor eventuele sponsoring in relatie tot de doelstelling van de stichting.  
  
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met 
relaties, zowel privé als zakelijk.  
  
De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe 
contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, contact maar ook door 
bijvoorbeeld het inzetten van multimedia en social media.   
  
Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van 
mensen of organisaties.   
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De Architekt A.J. Joling Stichting is een kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en andere 
sociale media (facebook, twitter) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.  
 
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.  
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer.  
 
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de 
intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.  
 
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van 
bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.  
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.  
 
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de 
sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij 
(de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren 
van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige 
tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. 
 
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.  
 
          
3.3. Vermogen van de Stichting 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 
 
3.4. Bestedingsbeleid 
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten: 

- Onderzoek van archieven naar bekende en onbekende werken van A.J. Joling ten einde te 
komen tot een afgeronde en onderbouwde oeuvrelijst; 

- Onderzoek naar de omstandigheden waaronder deze werken tot stand zijn gebracht. Hieronder 
valt ook zijn opleiding onder zijn leermeester Pierre Cuypers.  

- Het publiceren van deze oeuvrelijst inclusief alle tekeningen en onderbouwende details.  
- Het beheer en onderhoud van de door A.J. Joling ontworpen familiegraven te Zevenaar 

alsmede zijn familiegraf te Amsterdam.  
 
4 Overige 
4.1. Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen van artikel 3 lid 5 van de statuten voor de door hen 
in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.  
 
4.2. Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de stichting wordt 
opgesteld door de penningmeester. 
 
4.3. Publicatie 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie van de jaarrekening op haar website 
www.architektantonjoling.nl van de volgende gegevens: 

- Naam, RSIN, contactgegevens waaronder bezoekadres; 
- Doelstelling; 
- Bestuurssamenstelling; 
- Beloningsbeleid; 
- Activiteitenverslag; 
- Verkorte staat van baten en lasten voorgaande boekjaar en (voorgenomen) bestedingen; 
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- Verkort beleidsplan. 

 
5. Doelgroep 
De stichting richt zich op en staat open voor alle inwoners van Nederland die zich aangesproken voelen door de 
doelstellingen van de stichting alsmede het cultureel erfgoed en dan in het bijzonder het architectonische deel.   

   
6. Gegevens stichting en stichtingsbestuur  
De Architekt A.J. Joling Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 56945213. 
   
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
A.J.M.de Vilder, voorzitter; 
Vacature, secretaris; 
A.L. Roelvink, penningmeester; 
Drs. H.L.M. Defoer, lid; 
E.M.J. Wamsteeker, lid; 
E.J.M. Douwes, lid; 
Mr. N.L.J Berger, lid.  
 
Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de stichting is: 852373053. 
Het banknummer van de stichting is IBAN: NL03RBRB0929362993. 
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van de stichting: www.architektantonjoling.nl.  
 
Bezoekadres van de stichting: Sandenburch 48, 1082 GN Amsterdam.  
Het correspondentieadres van de stichting is± Aert van Neslaan 544, 2341 HT Oegstgeest 
 
7. Financiën 
Om de doelen van de stichting te realiseren is geld nodig. 
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten, om de stichting draaiende te kunnen houden.  
 
Op het moment dat de grafrechten van de familiegraven, vernoemd in artikel 2 van de statuten, worden 
overgedragen aan de stichting zullen de kosten verbonden aan de rechten door de stichting gedragen moeten 
worden.    
   
8 Bijlagen. 
8.1. Statuten 
8.2. Jaarrekening 
8.3. Uittreksel Kamer van Koophandel. 

      
   
    
   

 


