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Beleidsplan 2023 stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) 
 
 
Naamgeving 
NoVaTo staat voor Noordwijkerhout Van Toen.  
 
Stichting 
De stichting Noordwijkerhout van Toen is opgericht op 4 april 2013. 
 
ANBI  
Met ingang van 1 januari 2016 heeft NoVaTo van de Belastingdienst de toekenning culturele ANBI 
gekregen. 
 
Bestuur en medewerkers 
NoVaTo heeft een bestuur bestaande uit 5 personen. Momenteel zijn er 40 vrijwilligers actief. 
 
Doelstelling 
NoVaTo heeft ten doel: 
- het verzamelen en eventueel tentoonstellen van historische documentatie, onder andere 

prenten, foto's, tekeningen, boeken, publicaties, krantenartikelen etc. en gebruiksvoorwerpen die 
betrekking hebben op Noordwijkerhout en zijn bewoners; 

- het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en 
zijn omgeving.       
 

NoVaTo tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a. het kweken van algemene belangstelling; 
b. bekendheid geven aan de historie van Noordwijkerhout door middel van tentoonstellingen, 

lezingen, publicaties en andere evenementen; 
c. onderzoek te doen naar het verleden van Noordwijkerhout; 
d. samenstellen van lespakketten voor basisscholen. 
 
Huisvesting  
NoVaTo is gehuisvest in de Zeestraat 3A. De stichting beschikt daar over een archief-, werk- en 
expositieruimte. Vrijwilligers houden zich bezig met het archief en het samenstellen van 
tentoonstellingen. Bezoekers zijn welkom tijdens de openingstijden. Hiervoor wordt voor niet-
donateurs ouder dan 12 jaar een entreeprijs van € 3,- gevraagd. 
De huisvesting is krap. Wij huren een garagebox en mogen gebruik maken van een ruimte in een 
bollenschuur, maar zullen op termijn uit moeten wijken naar een grotere ruimte.  
 
 
 



2 
 

 
Samenwerking 
Waar mogelijk wil NoVaTo  samenwerken met andere stichtingen en/of verenigingen om haar 
doelstellingen te bereiken en te versterken. Wij zijn lid van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk. 
Een aantal vrijwilligers heeft zitting in het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, 
stichting De Boekhorst, het Platform Verenigingen Noordwijkerhout en de Zilk en het comité 
monumentendag Noordwijkerhout en de Zilk. Binnen de regio heeft NoVaTo contact met 
verschillende historische verenigingen en met het Erfgoed Leiden.  
Verder begint een voorzichtige samenwerking met een aantal bedrijven, zoals bungalowpark Tulp & 
Zee en ‘We Love Wheels’.  
 
Bezoekers 
NoVaTo streeft naar 1500 bezoekers op jaarbasis. Wij proberen het aanbod in de winter te richten op 
de Noordwijkerhouter en in de zomer op de toerist. De bedoeling is om informatie in andere talen 
aan te bieden.   
 
Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers groeit langzaam. Wij proberen nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te 
werven. 
 
Financiën 
Overeenkomstig de statuten bestaan de geldmiddelen van de stichting uit bijdragen van donateurs, 
erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere inkomsten en baten. Erfstellingen dienen 
overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de statuten uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
te worden aanvaard. Donateurs van de stichting kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. 
 
De stichting probeert door het geven van lezingen en presentaties aan andere lokale verenigingen, 
school- of familiereünies en het verkopen van documentatiemateriaal, ansichtkaarten en foto’s geld 
bijeen te brengen voor de huur en kosten van de nutsvoorzieningen van de huisvesting en 
verzekering.  
 
Inspanningen tot het genereren van inkomsten 
 
Openingstijden 
Tijdens openingstijden kan men (foto)boeken of films bekijken, documenten en/of foto's 
(bij)bestellen of ansichtkaarten kopen. Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen over hun 
voorouders bij de werkgroep Genealogie.  
Inkomsten: entree, verkoop NoVaTo-bode (via abonnement of los), verzamelmappen, koffie/thee, 
ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, bijbestellen foto’s en donaties. 
 
Presentaties/lezingen/rondleidingen  
Ook dit jaar worden weer presentaties, lezingen en rondleidingen georganiseerd.  
Inkomsten: voor het geven van presentaties wordt aan derden een geldelijke bijdrage gevraagd. De 
toegangsprijs voor lezingen in de expositieruimte is € 5,- pp voor niet-donateurs en € 2,- voor 
donateurs. Aan het eind van elke lezing wordt gewezen op de mogelijkheid tot het worden van 
donateur of het doen van een donatie.  
 
Exposities  
a:  exposities op verzoek van derden 

 Andere stichtingen of verenigingen die ons vragen om een tentoonstelling tijdens een festiviteit 
of jaarlijks uitje te verzorgen.  
Inkomsten: geldelijke bijdrage, reclame 
 

b:  vaste exposities  
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Permanente exposities waarvan onderdelen regelmatig vervangen worden.  
Inkomsten: entree bezoekers, koffie/thee, ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, 
bijbestellen foto’s en donaties. 
 

c: tijdelijke exposities  
Wisselende tentoonstellingen waarin een onderwerp extra belicht wordt. Daarnaast kunnen 
periodegerelateerde tentoonstellingen voorkomen zoals Sinterklaas of Kerst.  
Inkomsten: entree bezoekers, verkoop NoVaTo-bode (via abonnement of los), koffie/thee, 
ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, bijbestellen foto’s en donaties. 
 

d:  grote exposities 
 Bij onderwerpen waaraan meer aandacht geschonken kan worden, zoals jubilea.  

Inkomsten: entree bezoekers, verkoop NoVaTo-bode (via abonnement of los), koffie/thee, 
ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, bijbestellen foto’s en donaties. 
 

Filmavonden of -middagen 
Inventariseren van aanwezig filmmateriaal om te komen tot meerdere films die verschillende 
aspecten van de Noordwijkerhoutse geschiedenis laten zien. Bijkomstig doel is om de oudere 
Noordwijkerhouters bij elkaar te krijgen. 
Inkomsten: donatie, koffie/thee. 
 
Beeldbank 
De beeldbank wordt steeds verder uitgebreid. Ondanks dat het voor bezoekers makkelijker is foto’s 
te bekijken vanaf de eigen pc gaan wij er vanuit dat we mensen nieuwsgierig maken naar de 
expositieruimte en langs te komen. 
Inkomsten: entree bezoekers, verkoop NoVaTo-bode (via abonnement of los), koffie/thee, 
ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, bijbestellen foto’s, donaties. 
 
NoVaTo-donateurs 
Wij streven naar 800 donateurs aan het eind van 2023.   
Inkomsten: netto ± € 13.000,- (gebaseerd op tarief voor Noordwijkerhouts ingezetenen). 
 
Scholenproject 
Alle groepen 5, 6, 7 en 8 van de Noordwijkerhoutse basisscholen krijgen jaarlijks een presentatie over 
een Noordwijkerhouts onderwerp. De scholieren krijgen in groep 5 een map mee om alle informatie 
in te bewaren. De opdracht wordt daarna tentoongesteld waarmee we hopen dat familie deze komt 
bekijken. 
Inkomsten: investering in de toekomst, entree bezoekers, verkoop NoVaTo-bode (via abonnement of 
los), koffie/thee, ansichtkaarten, boeken, kopieën van documenten, bijbestellen foto’s, donaties. 
 
Boeken 
Wij verkopen nieuwe en tweedehands boeken van auteurs uit Noordwijkerhout of directe omgeving.  
Inkomsten: ± € 1.000,- 
 


