Beleidsplan Stichting Gouda Waterstad 750

Inleiding
De Stichting Gouda Waterstad 750 heeft ten doel:
1.
2.
3.
4.

De aandacht voor varend erfgoed te vergroten;
Het belang van het in stand houden van dit erfgoed te benadrukken;
De relatie van varend erfgoed met de historische stad Gouda te bekrachtigen;
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

De Stichting is opgericht op 15 april 2019 en gevestigd te Gouda.
Aanleiding
De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, kortweg LVBHB, is de
grootste behoudsorganisatie voor Varend Erfgoed en zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te
behouden. Nederland bezit de grootste collectie varend erfgoed ter wereld via de Federatie
Varend Erfgoed Nederland (FVEN).
Jaarlijks houdt de LVBHB het laatste weekend van juli haar erfgoedmanifestatie waar een groot
aantal (200+) schepen van de erfgoedvloot aan deelneemt. Deze manifestatie vindt in
wisselende steden plaats en heeft dan ook een landelijke uitstraling.
In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten.
Het voorstel van de Stichting om de LVBHB-manifestatie ter ere van deze 750 jaar in Gouda
plaats te laten vinden is door B&W van Gouda en de LVBHB met enthousiasme ontvangen. Ook
het bestuur van de in Gouda gevestigde museumhaven toonde zijn enthousiasme. In eerste
instantie was de manifestatie het openingsfeest van het jubileumjaar van Gouda (in 2021), maar
door Corona is de viering van het jubileumjaar, en dus ook de manifestatie, verplaatst naar
2022.
Realisatie
De Stichting bestaat uit een bestuur en een kernteam van ruim 10 vrijwilligers, aangevuld met
naar schatting 400 vrijwilligers om de manifestatie in goede banen te leiden.

De manifestatie wordt gehouden van 28 t/m 31 juli 2022.
Centraal staan het zichtbaar maken van het varend erfgoed van Nederland én de
cultuurhistorische waarde van Gouda.
Hiertoe worden in de singels rond en in de stad de schepen van de erfgoedvloot gepresenteerd.
Tegelijkertijd zorgen diverse culturele activiteiten in de verbindende looproutes in het centrum
voor een levendige presentatie van de historische stad van toen en nu.
De erfgoedmanifestatie is voor een groot publiek, 100 tot 200 duizend bezoekers, gratis
toegankelijk met een ruim aanbod aan klassieke en hedendaagse concerten, (culturele)
markten, (historische) ambachten, diverse bezienswaardigheden, rondleidingen door het
Goudse Gidsen Gilde en voor o.a. de jeugd waterspelen en wedstrijden op het water in
verschillende disciplines; dit alles in een ontspannen en feestelijke sfeer.
Continuïteit
Het evenement in 2022 wordt mogelijk de start van een aantal terugkerende evenementen die
structureel kunnen plaatsvinden; hierbij valt te denken aan ondermeer internationale
drakenbootraces, sleepbootdagen, havendagen.
De Stichting wil ook deze toekomstige evenementen organiseren waarbij Gouda als Waterstad
meer op de kaart wordt gezet.
Financiële paragraaf
De inbreng van bestuur, kernteam en overige vrijwilligers is om niet.
Het evenement wordt bekostigd uit bijdragen van de gemeente Gouda, sponsoren, verhuur van
faciliteiten zoals marktkramen, parkeren e.d.
De diverse programmaonderdelen worden individueel gebudgetteerd waardoor een sluitende
begroting zonder winstoogmerk wordt verkregen.
De organisatie van de grotere concerten en eten & drinken wordt uitbesteed aan een derde
partij die met een deel van haar omzet bijdraagt in de kosten van het evenement.

