
Beleidsplan Stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen 

Het doel van de stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen: 
Naast toekomstig behoud - door het zelf uitvoeren, stimuleren of ondersteunen van 
initiatieven die gericht zijn op onderhoud en behoud van gevelstenen en het herplaatsen van 
‘loslopende’ gevelstenen of eventuele replica’s van verdwenen exemplaren - wil de Stichting 
Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen extra nadruk gaan leggen op het inzicht en 
betekenis geven aan de gevelstenen door het opzetten van educatieve, 
verdiepende/informatieve en cultuur-historische activiteiten. 
 
Om het doel te verwezenlijken wordt aan verschillende instanties een eenmalige financiële 
bijdrage gevraagd. Daarnaast worden donaties gevraagd aan ondernemers en particulieren. 
Via een communicatieplan, zoals een interactieve website, leaflets, mond op mondreclame 
en eigenaren van gevelstenen te benaderen om een QR code te plaatsen aan de gevel, 
kunnen Maastrichtenaren en bezoekers van de stad een route volgen langs de Maastrichtse 
Gevelstenen. Hierdoor wordt meer bekendheid gegeven aan Maastrichtse Gevelstenen. Ook 
wordt gewerkt aan: 

1. Een educatief programma voor de schooljeugd 

Na de lancering van een educatief programma zullen alle basisscholen in Maastricht 

worden uitgenodigd om aan het educatie programma te gaan meedoen. 

 

2. Ouderen programma 

Speciale programma’s/presentaties voor de Binnenstad en Wyck zullen bij alle 
ouderenorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad worden voorgelegd 
en via specifieke media (bv. het drukwerk van de gemeente Maastricht voor ouderen) 
breed worden gecommuniceerd inclusief de plaatsen en data van bijeenkomsten. 

 
Een team van deskundigen zoals Servé Minis, Emile Ramakers, Stefan Vrancken en Jef 
Bartelet zullen zorgdragen voor de historische betekening van de Maastrichtse Gevelstenen 
en achtergrond/historie van het desbetreffende pand. Er zullen ook rondleidingen worden 
gegeven door professionele gidsen.  
 
In het jaar 2021 wordt gestalte gegeven aan het educatie programma en de interactieve 
website. 
 
De begroting voor het komende jaar is: 

PROJECT: VERDIEPING EN VERBREDING VAN DE KENNIS EN HET INZICHT OVER MAASTRICHTSE 

GEVELSTENEN 

INTERACTIEVE WEBSITE 

Vooronderzoek in de vorm van sitemap                                                                                                                

Responsive website met meerdere pagina’s                                                                                                         

Ondersteuning voor vier talen (NL,D,E,F)                                                                                                    

Gebruiksvriendelijk Content Management Systeem                                                                                         

Koppeling met mapbox                                                                                                                 € 12.500 

EDUCATIEF PROGRAMMA VOOR SCHOOLJEUGD                                                                                     

(gebaseerd op 1000 leerlingen) 

Vormgeving en realisatie van een begeleidingsboekje/                                                                           

vragenlijst bij de speurtochten                                                                                                    €  1.000 



Speciaal programma voor de speurtochten op de                                                                                       

interactieve website                                                                                                                      €  1.000 

Professionele gidsen (2 uur per groep van 10 kinderen;                                                                                         

€ 15 per uur)                                                                                                                                   €  3.000 

OUDEREN PROGRAMMA 

Ontwerp en realisatie van 2 programma’s/presentaties                                                                                 

voor de Binnenstad en Wyck                                                                                                      €  1.500 

Zaalhuur en versnapering (bij 50% van de bijeenkomsten)                                                  €  1.000 

Presentatoren (50 keer twee uur)                                                                                             €  1.500 

COMMUNICATIEPLAN                                                                                                                 €  1.000 

ONVOORZIEN                                                                                                                                €  1.500 

TOTAAL                                                                                                                                          € 24.000 

 
Via diverse fondsen worden bijdragen gevraagd om de begroting te kunnen realiseren en de 
initiële kosten te kunnen betalen.   
 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen bestaat uit: 
De voorzitter:  Ad Veenhof; 
Secretaris:  Jef Bartelet; 
Penningmeester: Peter Gomolka 
Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding. 
 
Kamer van koophandel nummer:  14105167 
RISN nummer:   819828427 
Email:     vmg@maastrichtsegevelstenen.nl 
 
 
 


