Beleidsplan stichting ‘Beleef de Keenesluis’
1. Aanleiding
De Keenesluis ligt precies op de grens van Standdaarbuiten en Fijnaart, in de
gemeente Moerdijk (Noord-Brabant). De sluis ligt er vervallen bij. In 2010 kwam
een buurvrouw van de Keenesluis er bij toeval achter dat de Keenesluis een
eeuw ouder is dan wat Waterschap Brabantse Delta (eigenaar van de sluis) zelf
had onderzocht. Ondertussen is een restauratieadvies voor de sluis geschreven.
De Keenesluis blijkt uniek Nederlands erfgoed te zijn!
2. Doelstellingen
Hoofddoelstelling van de stichting is het beleefbaar maken van de Keenesluis als
uniek cultureel Nederlands erfgoed.
De stichting richt zich daarbij op een aantal specifieke doelen:
 terugplaatsen van het scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad hoorde bij het
schepradstoomgemaal dat naast de Keenesluis heeft gestaan;
 doorvaarbaar maken van de Keenesluis;
 uitvoeren Waardering en reconstructieadvies Stoomgemaal bij Keenesluis
 het ontsluiten van de geschiedenis van het gebied, onder andere de
geschiedenis van de waterhuishouding;
 kennis overdragen van de geschiedenis van de Keenesluis, stoomgemaal en
omgeving, bijvoorbeeld via onderwijs;
 een verpoosplek creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een
leuke manier in aanraking komen met cultuurhistorie en de geschiedenis van
het gebied;
 verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving van de omwonenden;
 varen naar Klundert mogelijk maken;
 bevorderen van recreatie, toerisme en culturele interesse, onder andere door
middel van rondleidingen, excursies en tentoonstellingen;
 onderhouden van sluis en scheprad;
 het stimuleren, initiëren en steunen van elke door de stichting goedgekeurde
actie die het doel van de stichting tracht te verwezenlijken in materiële en
immateriële zin.
3. Uitvoering
De stichting tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:
 als bestuur en met werkgroepen activiteiten te ontplooien die passen bij het
doel van de stichting;
 kennis verzamelen voor het terugplaatsen van het scheprad en het
doorvaarbaar maken van de Keenesluis;
 regelmatig overleggen en informatie uitwisselen met de projectleider van
Waterschap Brabantse Delta. Waterschap Brabantse Delta is eigenaar van de
Keenesluis;
 via de website van de stichting (www.keenesluis.nl), Facebook
(facebook.com/Keenesluis) en Twitter (@keenesluis) informatie geven en
mensen betrekken bij de ontwikkelingen;





geld inzamelen voor het realiseren van het doel van de stichting, o.a. door
subsidies aan te vragen, fondsen werven en crowd funding;
informatie te verkrijgen en uit te wisselen met organisaties die dezelfde doelen
nastreven;
op de afbeelding hieronder is links de Keenesluis te zien zoals hij er nu uitziet.
Rechts is de Keenesluis een ontmoetingsplaats: een doorvaarbare sluis met
scheprad. De stichting doet alle activiteiten die nodig zijn om de rechter
afbeelding te realiseren, met uitzondering van de restauratie. Waterschap
Brabantse Delta, eigenaar van de Keenesluis, zorgt voor de restauratie van de
Keenesluis.

Keenesluis Klundertse zijde: huidige en toekomstige situatie
4. Financieel kader
Inkomsten
De stichting kent geen leden en is daarom afhankelijk van subsidies, donaties en
inkomsten uit eigen activiteiten.
Beheer
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van de stichting. Jaarlijks
wordt van het gevoerde financiële beleid een verslag gemaakt en gepubliceerd op
de website van de stichting.
Besteding
De fondsen worden besteed aan activiteiten en investeringen die aansluiten bij het
doel van de stichting.
Om de bestuurskosten te beperken worden de vergaderingen gehouden bij een
van de bestuursleden thuis.
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