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Doelstelling:
Stichting 1568 stelt zich ten doel lokale activiteiten inzake de herdenking en de geschiedenis van de graven van
Egmont en Horne te promoten door het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
De Digitale Belevingskaart Egmont en Horne 1568 vs 2018 realiseren.
Die bestaat uit een drie-laags e-platform waar eengroot en breed publiek, van jong tot oud, op innovatieve wijze
kennis kan maken met de spannende en belangwekkende geschiedenis van de graven van Egmont en Horne:
• Historische kaart waarop gebruiker kan navigeren in de historische en geografische context
• Toen-tot-nu kaart waarin plaatsen van betekenis m.b.t. Egmont en Horne in het hedendaagse landschap worden
gemarkeerd
• Actuele agenda kaart waarin meer dan 100 activiteiten worden gepresenteerd die i.h.k.v. Egmont en Hornejaar in
binnen- en buitenland worden georganiseerd.
Aanleiding is het herdenkingsjaar 2018, waarin het 450 jaar geleden is dat de graven in Brussel werden onthoofd.
Het doel van de kaart is om:
• Een belangrijke episode in de vaderlandse en Europese geschiedenis op aantrekkelijke wijze te
presenteren aan een algemeen publiek, en zo bij te dragen aan het historisch besef
• De vele betrokken organisaties in binnen- en buitenland een platform bieden waarop zij hun activiteitenkunnen
presenteren.
Bij het project is een groot aantal professionele en vrijwilligersorganisaties in binnen- en buitenland
betrokken (erfgoedinstellingen, gemeenten, historische verenigingen, etc). Daarmee is het bereik van het project in
potentie heel groot en grensoverschrijdend.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Dr. R. Rittersma
Secretaris:
Mr. Dr. S. Musso-van der Velde
Penningmeester:
P. Korten
Bestuurslid:
Mr. W. Filott
Vermogensbeheer en beloningsbeleid
Het vermogen en de opbouw daarvan zijn en volledig benut voor het bereiken van haar doelstellingen. Stichting
1568 streeft niet naar structurele subsidiëring door enig overheidslichaam; projectsubsidies worden wel
geaccepteerd. De kosten worden geheel bestreden uit schenkingen en donaties. De bestuurders ontvangen geen
enkele beloning voor hun werkzaamheden. Wel komen zij in aanmerking hun reëel gemaakte onkosten te declareren
bij de stichting.
Jaarverslag en financieel verslag
De stichting 1568 is op 3 januari 2018 opgericht. Het eerste jaarverslag en financieel verslag tussen 1 januari en
30 juni 2019 worden gepubliceerd.

