Beleidsplan Stichting Fort Jutphaas
2016 – 2019
In dit beleidsplan beschrijft het stichtingsbestuur
van de Stichting Fort Jutphaas hoe zij in de
komende drie jaar haar doelstellingen wil
omzetten in resultaten voor het fort en zijn
gebruikers.

Uitgangspunten (Stichtingsdoelen).
Het beleid van de Stichting komt voort uit de doelen van de Stichting en moet hiermee ook in lijn zijn.
De Stichtingsdoelen luiden als volgt:
– A. Het zorgdragen voor het behoud van Fort Jutphaas door het in standhouden van natuur,
cultuur en cultuurhistorie, alsmede een duurzame, maatschappelijke en economische benutting
van Fort Jutphaas;
– B. Het optreden als belangenbehartiger en als spreekbuis van Fort Jutphaas en de grond
waarop het fort gevestigd is;
– C. Het werven van fondsen voor het behoud en de restauratie van Fort Jutphaas en de grond
waarop het fort gevestigd is;
– D. Het creëren van een ontmoetingsplaats op het terrein van Fort Jutphaas voor de bewoners
van Nieuwegein, alsmede het stimuleren van toerisme op en rondom Fort Jutphaas;
– E. Het interesseren van de samenleving voor de historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
waar Fort Jutphaas deel van uitmaakt.
En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut; de stichting heeft, mede hierom een anbi-status.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Uitwerking in beleid
De komende jaren zal met betrekking tot het realiseren van doel A voortgegaan worden op de
ingeslagen weg: samen met gemeente en een brede groep belanghebbenden (met name in overleg
met Club Rijnhuyzen) werken we voort aan:
-

de ontsluiting van het fort
verbetering van het groen
verbeteren van de verblijfsfunctie
verbeteren van de loop op het fort
ontwikkelen van fortruimten

Dit werk wordt gestuurd door de visie van de gemeente die laatstelijk is vastgelegd in het
beleidsdocument dat te vinden is op: http://www.nieuwegein.nl/fortjutphaas.
Door de samenwerking bij de realisatie van Doel A, realiseert de Stichting ook Doel B. Immers: zij is
aanwezig, denkt mee, plant mee en is actief bij het betrekken van anderen.
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Doel D realiseert de Stichting eveneens door haar aanwezigheid bij relevant overleg. De Stichting
neemt ook zelf initiatieven, voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt. Er komt betere
toeristische informatie op en bij het fort. Er komen tafels en banken om op te verblijven. Er komen
speeltoestellen en speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdscategorieën. Het Fort is al
opgenomen in fiets- en wandelroutes, deze aanwezigheid wordt verder ontwikkeld door de Stichting.
Op korte termijn willen we starten met activiteiten die mensen naar het fort trekken. Film, toneel,
muziek, beeldende kunst, boot-camps, alles is denkbaar en kan ontwikkeld worden om de
mogelijkheden van het Fort kenbaar te maken aan de Nieuwegeinse samenleving. De Stichting
onderzoekt de mogelijkheid van het realiseren van fortmanagement voor dit doel.
Doel E realiseren we de komende jaren door samen te werken met de historische kring Jutphaas. Zij
zullen gestimuleerd worden het Fort ook meer onderdeel van hun activiteiten te maken en wij
bieden ze daartoe ruimte op het fort en in de panden/opstallen die op het fort staan.
Ten aanzien van doel C, voorzien we de komende drie jaar grote inspanningen en grote resultaten.
De gebouwen opgave op het fort is groot (onderhoud fort gebouw en nieuwbouw Scouting Jan van
Hoof, fortwachterswoning en bunkers), maar ook andere inrichtings-elementen vergen veel
financiële inzet: speeltoestellen, paden, brug(-gen), groen, tafels, banken, trappen. Tenslotte zullen
activiteiten en het management daarvan ook financiële middelen vergen (en inkomsten genereren).
Zonder subsidies gaat dat niet. Om die reden werkt de Stichting nu reeds samen met instanties die
subsidies voor het Fort kunnen vinden. Tevens willen we om die reden een Stichting met een anbi
status worden. Inkomsten uit activiteiten gaan ook een groter deel uitmaken van de exploitatie van
de Stichting. Wij verwachten de komende jaren ook inspanningen van de raad van Advies die de
Stichting dit jaar opricht.

Resultaten over drie jaar
Als we over drie jaar de balans opmaken, zouden de volgende resultaten zichtbaar moeten zijn:
-

Fort Jutphaas staat in Nieuwegein bekend als een mooie wandel- en verblijfsplek.
De gebouwen staan er goed bij. Er is nieuwbouw gaande of afgerond voor Scouting Jan van
Hoof. Het oude gebouw is er (binnenkort) niet meer.
De Horeca en wijnwinkel staan goed bekend, worden gevonden en zijn nog altijd graag
gezien op het Fort en in Nieuwegein.
Mensen bezoeken het fort voor activiteiten: kunst, muziek, film, fun en fitness, eten,
bruiloften, wijnproverijen, Scouting, enzovoort.
De exploitatie van de Stichting kent inkomsten uit subsidies, donaties, giften en activiteiten.
Het geld wordt uitgegeven aan groen, meubilair, gebouwen, fortmanagement en
leveranciers van activiteiten.
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