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Algemeen 
Stichting De Rode Haen is op 9 juni 2021 opgericht en gevestigd aan de Maastrichterweg 51A te 
Valkenswaard. Gezien de recente oprichtingsdatum en de vele plannen die nog verder uitgewerkt 
moeten worden, is het in de huidige fase van het museum lastig beleid te bepalen. Toch hebben wij 
getracht een beleidsplan te maken. Dit is een zeer beknopt beleidsplan geworden, die voornamelijk 
bestaat uit plannen, ideeën, wensen en verwachtingen. Zodra de plannen definitief zijn en het 
museum gerealiseerd is, wordt het beleidsplan verder aangevuld.  
 
Stichting De Rode Haen 
 
Stichting De Rode Haen wil een interactief brandweermuseum realiseren in onder meer de oude 
brandweertoren (slangentoren) die achter de brandweerkazerne in Valkenswaard staat. De oude 
brandweertoren is, dankzij de verdiensten van een aantal leden van de personeelsvereniging van de 
vrijwillige brandweer Valkenswaard (PV de Pompiers), sinds een aantal jaren een gemeentelijk 
monument. De toren is nu niet in gebruik. Een aantal PV-leden vond dit zonde en zodoende is het 
idee geboren om in de toren een museum te realiseren.  
 
De toren heeft een oppervlakte van 13 m2 en een hoogte van ongeveer 20 meter. De vierkante 
meters voor het museum zijn dus zeer beperkt en een ontvangstruimte in de toren is al helemaal niet 
te realiseren. Hierop is het idee ontstaan om naast de toren een gebouw te bouwen die onder meer 
kan functioneren als ontvangstruimte. De plannen voor de nieuwbouw worden momenteel 
uitgewerkt.  
 
Met deze plannen begon het museum toch een aanzienlijk project te worden. Dit is één van de 
redenen waarom wij besloten hebben Stichting De Rode Haen op te richten. Intussen zijn wij druk 
met allerlei werkzaamheden. Bijvoorbeeld: overleggen met de verschillende partijen (onder meer 
gemeente Valkenswaard, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en Belastingdienst (ANBI)), 
werkzaamheden met betrekking tot de nieuwbouw (tekeningen en vergunningen), uitwerken 
verschillende plannen (communicatieplan, sponsorplan, crowdfundingsplan, begrotingsplan en 
activiteitenplan), het benaderen van bedrijven om een beroep te doen op hun expertise (onder meer 
voor het verhaal van het museum, het bouwen van de website en het maken van een 
promotiefilmpje voor het museum) en het uitzoeken/regelen van verschillende(rand)zaken (onder 
meer openen bankrekening, uitzoeken verzekeringen en subsidies). 
 
Voor bovenstaande werkzaamheden krijgen wij hulp van “de grote torencommissie”. Deze 
commissie bestaat uit leden van PV de Pompiers die willen helpen bij de uitvoering van de plannen 
van het museum.  
 
Doelstelling stichting 
Het doel van stichting De Rode Haen is om een museum in te gaan richten waarbij het museum aan 
de volgende criteria voldoet. 
 
- Dynamisch en interactief 
- Innovatief en toekomstgericht 
- Het beleven van erfgoed 
- Educatief 
- Het vergroten van het historisch besef ten aanzien van de brandweer 
- Entertainment en vermaak.  
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Bestuurders 
Stefhan Geenen Voorzitter 
Rinus Verhees  Secretaris 
Alia Haarmans  Penningmeester 
Mart Hoogmoet Algemeen bestuurslid  
Monique Reuvers Algemeen bestuurslid 
Frans Jacobs  Algemeen bestuurslid 
 
Financiën 
 
Inkomsten 
De inkomsten van het museum gaan naar verwachting grotendeels bestaan uit entreegelden en 
donaties en in mindere mate uit subsidies.  
 
Vermogen 
Het vermogen van Stichting De Rode Haen zal worden gevormd door: 

a) entreegelden en donaties; 
b) subsidies en andere bijdragen; 
c) schenkingen, erfstellingen en legaten; 
d) alle andere verkrijgingen en baten.  

 
Beheer vermogen 
De penningmeester van de stichting is belast met het beheer van het vermogen. Aan het einde van 
ieder boekjaar (gelijk aan kalenderjaar) maakt de penningmeester een balans en resultatenrekening 
op. De penningmeester biedt de jaarstukken uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar 
aan het bestuur aan. Waarna de jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld. 
 
Besteding vermogen 
Het gehele vermogen zal worden aangewend voor het museum. Zowel voor het behoud van de 
museumcollectie als voor het onderhoud van het pand waar het museum in is gevestigd. De 
verwachting is dat de jaarlijkse kosten onder meer zullen bestaan uit: restauratiekosten 
museumstukken, klein onderhoud aan de nieuwbouw (en mogelijk aan de toren, hierover zijn we nog 
in overleg met de gemeente), beloning vrijwilligers, verzekeringspremies, marketingkosten, 
kantoorkosten en bankkosten. Daarnaast zal jaarlijks een voorziening worden gevormd voor het 
groot onderhoud van de nieuwbouw.    
 
Beloningsbeleid bestuurders 
De bestuurders van Stichting De Rode Haen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Door het bestuur gemaakte kosten voor de stichting worden op vertoon van facturen/kassabonnen 
vergoed.  
 
Financiële verantwoording 
Momenteel heeft Stichting De Rode Haen € 0 in kas. Aangezien de stichting wel te maken heeft met 
opstartkosten is bij PV de Pompiers een lening afgesloten van € 3.000.  
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Activiteiten 
 
Voor het realiseren van het museum en de nieuwbouw is geld nodig. Dit geld willen wij bijeenkrijgen 
door onder andere een aantal activiteiten te organiseren. Aan deze activiteiten mag iedereen 
deelnemen. Naast dat dit inkomsten genereerd willen wij zo ook meer bekendheid aan het museum 
geven. Vooralsnog staan de volgende activiteiten op de agenda. Alle data zijn onder voorbehoud. Dit 
ook in verband met de dan geldende coronamaatregelen. Voor een aantal activiteiten is nog geen 
vaste datum geprikt. Dit komt doordat deze activiteiten nog verder uitgedacht worden. Alle 
activiteiten beginnen of vinden plaats rondom de brandweertoren, met uitzondering van de 
hindernisbaan/spuitbal. 
 
 

Activititeit Datum 

NK Brandweerslanghangen Zaterdag 2 oktober 2021 

Gezinsfietstocht Zondag 24 oktober 2021 

Bierproefavond Zaterdag 20 november 2021 

Wijn- en briefproefavond Zondag 19 december 2021 

Kienavond Zaterdag 22 januari 2022 

Hindernisbaan/spuitbal (locatie Wilhelminapark Valkenswaard) Woensdag 27 april 2022 

Cabrio-rally Datum ntb 

ATB-tocht of wegtoertocht (afhankelijk van het weer) Maart/april 

Kapellenfestival met veiling Datum ntb 

BBQ voor buurt en genodigden Datum ntb 

  
 
 


