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Beleidsplan Stichting Behoud Mijnhistorie 

 

De Stichting Behoud Mijnhistorie is opgericht op 15 april 2008. 

Het beleidsplan van de Stichting is vastgesteld op 24 september 2008. 

 

De werkzaamheden die de stichting verricht 

De Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunt in financiële zin museale 

en/of historische projecten en activiteiten die verbonden zijn aan het 

Limburgse mijnverleden en verricht alle verdere handelingen, die met het 

behoud van het Limburgse mijnverleden in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De manier waarop de Stichting geld wil verwerven 

De Stichting Behoud Mijnhistorie wil inkomsten verwerven door subsidies, 

schenkingen, legaten en donaties van derden. Aanvaarding van erfstellingen 

is statutair niet mogelijk.  

 

Het beheer van het vermogen van de stichting 

Het vermogen van de Stichting Behoud Mijnhistorie wordt beheerd door het 

stichtingsbestuur. 

 

De besteding van het vermogen van de instelling 

De Stichting Behoud Mijnhistorie besteedt zijn vermogen ter realisatie van 

de statutaire doelstelling. Hiertoe zijn hieronder een aantal 

geobjectiveerde criteria opgenomen. 

 

De Stichting Behoud Mijnhistorie:  

- hanteert als fundamenteel uitgangspunt dat de financieel of 

anderszins te ondersteunen activiteiten een duurzame bijdrage moeten 

leveren aan het behoud van de Limburgse mijnhistorie; 

- wil bij voorkeur projecten ondersteunen die in een 

samenwerkingsverband van meerdere deskundige partijen worden 

uitgevoerd en voor een breed publiek toegankelijk zijn; 

- kan projecten financieel ondersteunen in de vorm van project-, 

waarderings- en exploitatiebijdragen; 

- wil bij het financieel ondersteunen van projecten uitdrukkelijk 

rekening houden met voor het project relevant overheidsbeleid; 

- wil bij voorkeur initiatieven ondersteunen waarbij de bijdrage van de 

Stichting een aanjaagfunctie jegens andere participanten heeft en/of 

een aanvullend karakter heeft; 

- behoudt zich de mogelijkheid voor om op grond van de hiervoor 

genoemde criteria een afweging te maken tussen projecten waarvoor 

binnen een kalenderjaar bij het bestuur om financiële ondersteuning 

is gevraagd. 
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