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Missie	  	  
We	  gaan	  Zwartsluis	  maatschappelijk	  en	  toeristisch	  ontwikkelen	  met	  als	  doel	  het	  versterken	  
en	  behouden	  van	  de	  leefbaarheid	  en	  het	  handhaven	  en	  vergroten	  van	  de	  ruimtelijke	  
kwaliteit.	  Deze	  ontwikkelingen	  hebben	  een	  blijvend	  positief	  effect	  op	  de	  lokale	  economie.	  
Zwartsluis	  en	  Stichting	  Sluuspoort:	  Onlosmakelijk	  verbonden.	  	  
	  
Beknopt	  beleidsplan	  2015-‐2020	  
Met	  Sluuspoort	  in	  Zwartsluis	  als	  centrum	  voor	  cultuur,	  natuur,	  educatie,	  recreatie	  en	  
informatie	  hebben	  we	  een	  inspirerend	  streekcentrum.	  Met	  hulp	  van	  velen	  èn	  financiële	  
ondersteuning	  hebben	  we	  Zwartsluis	  "op	  de	  kaart"	  gezet.	  Gelet	  op	  de	  ontwikkelingen	  is	  het	  
belangrijk	  de	  balans	  tussen	  ambitie	  en	  uitvoering	  in	  evenwicht	  te	  houden.	  	  
	  
Binnen	  het	  kader	  van	  de	  doelstelling	  van	  Sluuspoort	  is	  het	  beleid	  gericht	  op:	  
	  
1. Het	  vervullen	  van	  een	  overkoepelende	  en	  faciliterende	  rol	  	  ter	  ondersteuning	  en	  

	  bevordering	  van	  de	  inspanningen	  van	  de	  diverse	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  op	  het	  	  
terrein	  van	  de	  toeristische,	  educatieve	  en	  culturele	  en	  maatschappelijke	  ontwikkeling	  	  
van	  Zwartsluis.	  

	  
Om	  dit	  te	  realiseren	  zorgt	  Sluuspoort	  voor	  instandhouding,	  verbetering	  of	  aanpassing	  van	  de	  
daarvoor	  beschikbare	  voorzieningen:	  
-‐	  streekcentrum	  met	  balie	  voor	  toeristische	  informatie;	  
-‐	  loket	  functie	  voor	  zaalhuur	  en	  plaatsbespreking	  voor	  deelname	  aan	  evenementen	  en	  
	  	  toegang	  tot	  attracties;	  
-‐	  huisvesting	  van	  Museum	  Schoonewelle,	  Historische	  Vereniging,	  SAKZ,	  Stichting	  Natuur	  en	  
	  	  Milieu	  Zwartewaterlanden,	  Rabobank,	  Fortresse,	  Museumwinkel,	  Museumcafé	  en	  in	  de	  
	  	  loop	  van	  2016	  Bibliotheek	  Zwartewaterland,	  locatie	  Zwartsluis;	  	  	  
-‐	  huisvesting	  van	  Stichting	  ZS13	  in	  het	  Botterhuus	  met	  aanmeersteiger	  voor	  de	  botter;	  
-‐	  het	  pontje	  t.b.v.	  rondvaart	  met	  toeristen	  en	  t.z.t.	  wellicht	  de	  openbare	  ruimte	  op	  de	  
	  	  eilandjes.	  
	  



In	  verband	  met	  de	  komst	  van	  de	  Bibliotheek	  en	  het	  vertrek	  van	  de	  Wereldwinkel	  wordt	  er	  
gewerkt	  aan	  een	  herinrichting.	  	  
	  
2. Publicitaire	  ondersteuning	  van	  het	  toerisme	  en	  van	  culturele	  en	  educatieve	  

	  activiteiten	  in	  Zwartsluis.	  
	  
Om	  dit	  te	  realiseren	  wordt	  de	  (social)	  media	  voortdurend	  gebruikt	  om	  de	  producten	  vanuit	  
Sluuspoort	  onder	  de	  aandacht	  van	  de	  geïnteresseerde	  bezoeker	  te	  brengen.	  Moderne	  
websites	  	  (www.beleefzwartsluis.nl	  en	  	  www.sluuspoort.nl)	  zijn	  ontwikkeld	  waarmee	  we	  
Zwartsluis	  en	  Sluuspoort	  promoten.	  	  
	  
3. Het	  onder	  eigen	  vlag	  organiseren	  van	  culturele,	  educatieve	  of	  toeristische	  	  
	   activiteiten.	  
	  
Om	  dit	  te	  realiseren	  zijn	  o.a.	  arrangementen	  ontwikkeld.	  We	  gaan	  ons	  richten	  op	  uitbreiding	  
van	  de	  arrangementen	  met	  verschillende	  partners	  uit	  Zwartsluis	  en	  omgeving.	  	  
	  
Om	  de	  missie	  en	  de	  doelstelling	  te	  realiseren	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van:	  
	  
Beheerder,	  assistent	  beheerder	  en	  vrijwilligers:	  
Zij	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  
	  
Bestuur:	  
Vertegenwoordigers	  van	  de	  verschillende	  stichtingen	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  bestuur.	  	  
Jaarlijks	  maakt	  het	  bestuur	  aan	  de	  hand	  van	  het	  beleidsplan	  een	  planning	  die	  een	  evenwicht	  
vormt	  tussen	  de	  gewenste	  activiteiten	  en	  de	  financiële	  en	  menselijke	  mogelijkheden.	  
	  
Klankbordgroep:	  
De	  klankbordgroep	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  gemeente	  Zwartewaterland	  en	  	  
andere	  overheden,	  Rabobank,	  MarketingOost,	  hogeschool,	  bedrijfsleven,	  culturele	  en	  maat-‐	  
en	  landschappelijke	  instellingen.	  Zij	  ondersteunen	  en	  inspireren.	  
	  
Innovatie	  werkplekken	  :	  
Sluuspoort	  is	  steeds	  in	  beweging.	  Ruimte	  geven	  aan	  innovatie	  is	  een	  must	  om	  blijvend	  die	  
producten	  te	  leveren	  die	  op	  dat	  moment	  maatschappelijk	  draagvlak	  hebben.	  Via	  
hogescholen	  (studenten)	  hopen	  we	  zo	  op	  koers	  te	  blijven.	  
	  
Middenstand	  Zwartsluis	  en	  maatschappelijke	  organisaties	  :	  
Om	  een	  levendigheid	  binnen	  Zwartsluis	  te	  handhaven,	  is	  samenwerking	  met	  de	  middenstand	  
en	  andere	  maatschappelijke	  organisaties	  een	  must.	  Sluuspoort	  is	  daarbij	  een	  drijvende	  en	  
innovatieve	  kracht.	  	  
	  
	  
Financieel	  beleid:	  
Door	  middel	  van	  nauwlettende	  budgettering	  en	  actuele	  informatie	  is	  er	  een	  constante	  
bewaking	  van	  de	  liquiditeit.	  Het	  zekerstellen	  van	  voldoende	  liquidatie	  vereist	  dat	  er	  wordt	  
gewerkt	  in	  een	  budgettair	  keurslijf	  waar	  het	  geheel	  van	  de	  te	  ontvangen	  bedragen	  



overeenstemmen	  met	  de	  te	  verwachten	  	  verplichtingen.	  Teneinde	  de	  inkomsten	  te	  doen	  
groeien	  er	  is	  een	  flinke	  start	  gemaakt	  met	  het	  verwerven	  van	  sponsoren.	  In	  de	  komende	  
jaren	  wordt	  dit	  verder	  uitgebouwd.	  Daarnaast	  wordt	  o.a.	  via	  studenten	  van	  hogescholen	  
gezocht	  naar	  andere	  verdienmodellen	  teneinde	  de	  verwerving	  van	  inkomsten	  uit	  de	  
exploitatie	  van	  de	  voorzieningen	  binnen	  Sluuspoort	  te	  bevorderen	  en	  er	  wordt	  actief	  
geanticipeerd	  op	  de	  mogelijkheden	  bij	  culturele	  fondsen/instellingen.	  Verder	  is	  het	  beleid	  er	  
op	  afgestemd	  om	  blijvend	  gebruik	  te	  maken	  van	  subsidies	  op	  verschillende	  terreinen.	  	  
	  
	  
Bestuur:	  	  
E.	  Knoeff	   	   voorzitter	   	   Zwartsluis	   	  
A.	  Boltje	   	   secretaris	   	   Zwartsluis	  
D.	  Timmer	   	   penningmeester	   Zwartsluis	   	  
A.	  Heijtink	   	   vice-‐voorzitter	   Zwartsluis	  
G.J.	  Vermeulen	   dagelijks	  bestuur	   Zwartsluis	   	  
M.	  Boers	   	   algemeen	   	   Zwartsluis	   	  
S.	  Buysman	   	   algemeen	   	   Zwartsluis	   	  
A.	  Corporaal	   	   algemeen	   	   Hasselt	  	   	  
C.	  Groot	  Koerkamp	   algemeen	   	   Wijhe	   	   	  
L.	  Oosterbroek	   algemeen	   	   Zwolle	  	   	  
R.	  Schurink	   	   algemeen	   	   Zwartsluis	   	  
Het	  bestuur	  is	  onbezoldigd	  
	  
Medewerkers:	  
E.	  Bols-‐Stroeve	   beheerder	   	   Zwartsluis	   0,6	  fte	  
R.	  de	  Vries	   	   assistent	  beheerder	   Zwartsluis	   wettelijke	  toegestane	  	  
	   	   	   	   	   	   	   vrijwilligersvergoeding	  
De	  overige	  medewerkers	  zijn	  allemaal	  vrijwilligers	  –	  onbezoldigd.	  	  
	  
	  
Financiële	  verantwoording	  2014:	  
	  
Baten	   	   	   	   	  68.000	  
Personeelslasten	   	   	  27.500	  
Afschrijvingen	   	   	   	  10.000	  
Huisvestinglasten	   	   	  10.000	  
Exploitatielasten	   	   	  	  	  6.000	  
Kantoorlasten	   	   	   	  	  	  3.000	  
Verkooplasten	   	   	   	  	  	  4.300	  
Algemene	  lasten	   	   	  13.400	  
Lasten	   	   	   	   	  74.200	  
Resultaat	   	   	   -‐	  	  6.200	  
Financiële	  baten	  en	  lasten	  	   	  	  	  	  	  	  	  200	  
Saldo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   -‐	  	  6.400	  	  	  
	  
Gerealiseerde	  en	  uitgeoefende	  activiteiten:	  
-‐ Bouw	  multifunctioneel	  gebouw	  Sluuspoort	  in	  centrum	  Zwartsluis	  
-‐ Herinrichting	  Handelskade	  en	  restauratie	  aanmeersteigers	  



-‐ Schoonmaken,	  saneren	  en	  herinrichten	  Turfeilanden	  en	  van	  Dijk	  tuin	  
-‐ Bouw	  Botterhuus	  
-‐ Toeristische	  bewegwijzering	  	  
-‐ Toeristische	  website	  voor	  Zwartsluis	  
-‐ Voortreffelijke	  voorzieningen	  voor	  pleziervaart	  passanten	  nabij	  de	  dorpskern	  
-‐ Havenrondvaarten	  met	  het	  pontje	  “Sluuspoort	  I”	  
-‐ Rondvaartpontje	  als	  toeristische	  trekker	  
-‐ Opleidingen	  voor	  de	  vrijwilligers	  van	  de	  verschillende	  organisaties	  binnen	  Sluuspoort	  
-‐ Toeristische	  dorpswandelingen	  
-‐ Ondersteuning	  bij	  grote	  evenementen	  	  zoals	  Sleepbootdagen,	  Zwartsluis	  onder	  Zeil,	  	  
-‐ Zwartsluiser	  Zaterdagen	  en	  Winterfair,	  zowel	  publicitair	  als	  facilitair	  ondersteuning	  	  
-‐ Organisatie	  van	  Winterkwartier,	  Lentefair	  en	  Open	  Monumentendag	  
-‐ Ontwikkelen	  van	  toeristische	  arrangementen	  
-‐ Promotie/P.R.	  voor	  de	  verschillende	  organisaties	  binnen	  Sluuspoort	  
-‐ Verhuur	  van	  zalen	  en	  trouwlocatie	  
	  
	  
	  
Eefje,	  februari	  2016.	  	  	  


