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Algemene doelstellingen 2022 

Inleiding  

De Stichting Margot van Boldrikfonds is opgericht op 29 april 1981 door de heer R.O.M. Waelput, 
burgemeester van Ubbergen, op initiatief van mevrouw Margot van Boldrik. Het doel van de 
stichting is om haar bijzondere privé-collectie bijeen te houden en te behouden voor het nageslacht. 
Deze collectie bevat documenten, beeldmateriaal en boeken over de historie van de voormalige 
gemeente Ubbergen en directe omgeving (de kerkdorpen Ubbergen, Beek, Ooij, Persingen, Leuth, 
Kekerdom, een deel van Millingen aan de Rijn en een deel van Berg en Dal) vanaf circa 1900 tot circa 
2000. 
De collectie bevond zich tot 2002 ten huize van Margot van Boldrik te Beek-Ubbergen. Personen die 
dit wilden raadplegen voor publicaties en studiedoeleinden, werden door mevrouw Van Boldrik 
thuis ontvangen. In 2002 is het geheel overgebracht naar een archiefruimte van de gemeente 
Ubbergen. 

In april 2008 is mevrouw Van Boldrik overleden; bij testament is haar verzameling vermaakt aan de 
stichting en tevens is bij legaat een geldbedrag nagelaten om de werkzaamheden die moesten leiden 
tot volledige inventarisatie van de collectie te financieren. 

Begin 2020 is de collectie wederom verhuisd en ondergebracht in het Kulturhus in Beek. 

Doelstellingen 2022 

-Het op de juiste wijze ordenen en beter toegankelijk maken het archief was en blijft voor de 
komende jaren één van de hoofddoelen van de stichting.  Ondanks Corona is dit werk in de 
afgelopen jaren op beperkte schaal doorgegaan en de stichting hoopt dat Corona niet opnieuw het 
werk moeilijker zal maken. Het werven van meer vrijwilligers voor dit werk blijft gewenst.  
 
-Het archief wordt op dit moment niet actief uitgebreid. Wel krijgt de stichting regelmatig stukken 
van diverse aard aangeboden en het bestuur beslist per geval of deze in de collectie passen en 
worden opgenomen. De afgelopen jaren zijn er enkele archieven van met name stichtingen en 
verenigingen die lokaal actief zijn of waren toegevoegd aan het archief. Het opschonen, ordenen en 
toegankelijk maken van het nieuwe materiaal vraagt de komende jaren extra aandacht.  
 
-De stichting ontvangt regelmatig vragen om archiefmateriaal van mensen die met zeer 
uiteenlopende onderzoeken bezig zijn. Het beantwoorden van deze vragen en indien aanwezig en 
passend geacht beschikbaar stellen van het materiaal is en blijft ook één van de hoofddoelen van de 
stichting.  
 
-Daarnaast onderzoekt de stichting in hoeverre het mogelijk is om voldoende fondsen te verwerven 
voor de uitgave van het dagboek van Marie Dazert, en wordt de uitgave van het tweede boek over 
de Rijksstraatweg voorbereid met de auteurs A. Lukassen en B. den Turk. Ook hiervoor zullen 



verdere fondsen worden gezocht alsmede voorbereiding worden getroffen voor de uitgave in 
2023/2024 (grafisch ontwerp, drukker etc.).  
 

Financieel 

Operationele kosten en baten 

Voor de operationele uitgaven van de stichting is het niet noodzakelijk om actief fondsen te werven. 
Het actuele vermogen van de stichting voorziet ruim in de zeer beperkte uitgaven die er zijn om het 
huidige archief onder te brengen, te beheren en de bestuurskosten die worden gemaakt voor onder 
meer vergaderingen. Aangezien het doel van de stichting is om de collectie voor lange duur 
toegankelijk te maken en houden, wordt er slechts zeer beperkt ingeteerd op het eigen vermogen 
om dit mogelijk te maken. Hiermee is voor vele decennia de financiële continuïteit gewaarborgd.  

De stichting is zich bewust van de unieke situatie van de huur van de ruimte in het Kulturhus Beek 
tegen beperkte kosten en is dankbaar voor de mogelijkheid die hier is geboden. Daarbij bestaat het 
risico dat deze situatie op termijn niet langer houdbaar zal blijken te zijn. Als deze situatie zich 
voordoet leidt dit mogelijk tot hogere kosten, danwel de situatie dat niet direct een geschikte locatie 
voor de collectie wordt gevonden. In dit kader blijft de stichting voortdurend op zoek naar mogelijke 
alternatieven op termijn.  

Zie voor een inhoudelijk overzicht ook de financiële rapportage en begroting op de website. 

Projectkosten en -baten 

Voor diverse losse projecten, zoals de uitgifte van boeken, wordt per project een budgetraming 
opgesteld. Hierbij wordt actief gezocht naar fondsen vanuit (overheids-)subsidies om uiteindelijke 
exploitatie kostendekkend te kunnen realiseren. Hierbij is het nadrukkelijk niet het doel van de 
stichting om geld te verdienen, maar om de boeken voor een acceptabel bedrag toegankelijk te 
maken voor de bewoners van de regio zonder dat de stichting hierbij financiële risico’s loopt. 

Beloningsbeleid 

Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting Margotvanboldrikfonds hebben geen dienstverband 
met de Stichting en ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Echter vrijwilligers en 
bestuursleden van de Stichting die veel tijd besteden aan de werkzaamheden voor de Stichting 
kunnen in overleg met het bestuur wel in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding, tot 
maximaal de jaarlijks vastgestelde wettelijk toegestane grens (voor 2021 is dat €5 per uur voor 
mensen boven de 21 jaar en €2,75 per uur voor mensen tot 21 jaar met in alle gevallen een 
maximum van €180 per maand en €1800 per jaar).   


