BELEIDSPLAN 2016
Gerelateerd aan de basisdoelstelling van de Stichting zijn er
onderstaande concrete plannen voor het jaar 2016:
Iedere 2e en 4e zondag van de maand openstelling voor
publiek voor bezichtiging en beklimming (uitgezonderd de
‘’slechtvalk-maanden’’)
Incidenteel-bijvoorbeeld tijdens kleine en grote
schoolvakanties,landelijke monumentendag, kunstroute e.a. extra openstelling voor publiek
Gelegenheid geven voor groepsbezichtigingen al of niet
gecombineerd met groepsactiviteiten met beperkt gebruik
van horeca voorzieningen
Organiseren van cultuurprojecten voor leerlingen van de
basisscholen uit de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen door
cultuurpunt Aalsmeer i.s.m. S.B.W.A.
(“Horen in de Toren’’ en “Erfgoed Aalsmeer”)
Mede organiseren van arrangementen t.b.v. scholieren en
particulieren ism. Fort Kudelstaart, Historische Tuin en
Rondvaart westeinder.
Organiseren van Kunsttentoonstellingen als extra tijdens de
openstellingsuren. Plaatselijke en regionale kunstenaars worden
aangetrokken door S.B.W.A. en/of i.s.m. K.C.A.
Gelegenheid geven om de watertoren als trouwlocatie te laten
fungeren voor belangstellende bruidsparen
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Gelegenheid geven om de watertoren te laten gebruiken voor
besloten feestjes/recepties/bijeenkomsten, waarbij de
watertoren door bezichtiging en beklimming een wezenlijk
onderdeel vormt.
Ondersteuning organisatie van “Vuur en Licht op het water’’
Begin van het jaar 2016 zal er een verzoek worden gedaan aan
de belastingdienst voor het verkrijgen van de ANBI status.
PROMOTIE EN ACQUISITIE
Om het gebruik van de watertoren te enthousiasmeren bij de
inwoners uit Aalsmeer en verre regio wordt gebruik gemaakt van:
*de website van de watertoren www.aalsmeer-watertoren.nl
*redactionele artikelen en aankondigingen in Nieuwe Meerbode
(editie Aalsmeer en regio)
*digitale krant Aalsmeer Vandaag.nl
*het Witte Weekblad
*plaatselijke V.V.V.
*radio Aalsmeer
*Radio Noord-Holland
*incidentele flyers
*spandoeken en borden bij de watertoren
Verenigingen/groepen/organisaties zullen worden mondeling en
schriftelijk worden benaderd met als doel de mogelijkheden van de
watertoren onder de aandacht te brengen.
Contacten met het nederlands waterleiding museum en soortgelijke
instanties om mogelijkheden te onderzoeken voor het kunnen
tentoonstellen van materialen en informatie, die te maken hebben
met de drinkwatervoorziening in het verleden en huidige situatie.
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