
Beleidsplan Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland 
 

Motivering  
Het bestuur van de Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland is van mening 
dat in onze tijd het verlies aan religieuze binding mede heeft geleid tot lossere sociaal-
culturele verbanden. Ook constateert het dat nieuwe religieuze uitingen en nieuwe 
vormen van spiritualiteit terrein winnen. Tegelijkertijd lijkt het vermogen tot inleven in 
andermans overtuigingen en leefwijzen af te nemen. Dat zorgt voor spanningen. Het 
bestuur meent dat breed toegankelijke kennis over de geschiedenis van religie in al haar 
verschijningsvormen kan bijdragen tot meer begrip, tolerantie en verdraagzaamheid. 
Het maatschappelijk belang hiervan is evident.  
 

Projecten en doelgroepen  
De stichting wil de geschiedenis van de religie wetenschappelijk bestuderen en 
documenteren en toegankelijk maken voor een breed publiek. Dit gebeurt in (museale) 
presentaties, openbare manifestaties, onderwijsprojecten, cursussen, lezingen en 
publicaties. De doelgroep is breed, maar in het bijzonder wil het bestuur kinderen en 
jongeren (door middel van onderwijsprojecten), ouderen (cursussen en lezingen) en 
niet-Nederlanders bereiken. Het project draagt voor hen bij aan integratie en 
participatie.  
 

Regio en land  
Uit praktische overwegingen beperkt het bestuur zich in eerste instantie tot de regio 
Noord-Kennemerland, een samenhangend gebied. De geschiedenis van de religie in 
deze regio geeft een beeld dat in grote mate representatief is voor de 
religiegeschiedenis van het hele land.  
 

Karakter  
Het project van de Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland is 
geseculariseerd, waardenvrij en actueel. Het gaat niet om theologie maar om 
geschiedenis.  
 

Uitvoering  
De stichting is voornemens om opdrachten te verstrekken aan daarvoor gekwalificeerde 
personen.  
 

 



Financiering  
Voor doen slagen van het project zijn financiële middelen nodig. Gezien het ideële 
karakter worden de verschillende activiteiten op niet-commerciële basis uitgevoerd. 
Sommige activiteiten kunnen worden uitgevoerd tegen een tarief waarmee een deel van 
de kosten wordt gedekt. Voor de dekking van niet in rekening te brengen kosten wordt 
een beroep gedaan op donateurs en subsidiegevers. Hiervoor worden fondsen 
(bedrijfsleven, stichtingen) en particulieren benaderd die de doelstellingen van de 
stichting willen ondersteunen.  

Ook wordt subsidie aangevraagd bij overheids- en semioverheidsinstellingen.  
 

Planning  
Het bestuur van de Stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland is voornemens 
het project te realiseren in de jaren 2017-2021. Voor de inhoudelijke ondersteuning en 
vormgeving van het project werkt het samen met bibliotheken in de regio, het Regionaal 
Archief, regionale en lokale historische verenigingen en het Stedelijk Museum Alkmaar.  

 


