Op 9 november 2017 werd de Johan Meijering Stichting opgericht.
De stichting heeft ten doel:
• het bijeenbrengen en behouden van alle zaken die betrekking hebben op het immaterieel en cultureel
erfgoed van Johan Meijering,
• het leveren van bijdragen om verbeteringen te realiseren voor een betere wereld,
• het stimuleren en enthousiasmeren van andere personen en instanties, en
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
•
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het onderhouden, in stand houden en exploiteren van de website: www.johanmeijering.com,
b. het publiceren of doen publiceren over Johan Meijering dan wel zijn ideeën, visies en overtuigingen,
c. het opsporen en registreren en het zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen van voorwerpen,
documenten en afbeeldingen, die voor genoemd erfgoed van Johan Meijering van historische betekenis zijn,
d. het uitgeven en publiceren van artikelen en nieuwsberichten over de ideeën, visies en overtuigingen van
Johan Meijering,
e. het waarborgen van de continuïteit van al het voorgaande en het zijn van een veilige bewaarplaats voor alle
zaken die Johan Meijering aangaan, waaronder onder meer begrepen publicaties, boeken, foto-, beeld- en
archiefmateriaal, en
f. alle andere wettige middelen.
Wat doet de stichting?
Het inventariseren van door Johan bewaarde (originele) documenten enzovoort van zijn activiteiten. Door middel
van een stappenplan vastgelegd in het Beleidsplan van de stichting worden hiervan publicaties samengesteld
onder auspiciën van de stichting. Deze publicatie ‘s worden overgedragen aan het Groninger Archief. Een aantal
afgeronde onderdelen zijn inmiddels al overgedragen aan het Groninger Archief. Naast de papieren c.q. digitale
versies van diverse documentatie heeft de stichting heeft een aantal websites onder haar beheer.
Tevens streeft het stichtingsbestuur ernaar om een ANBI status te verkrijgen.
Het bestuur bestaat uit:
• Benn Bergmann – voorzitter
• Fransina Ganzeveld – secretariaat en penningmeester
• Carla Durville – bestuurslid
• Jaap Ruiter t/m 31 mei 2020
• vacature – algemeen bestuurslid
N.B. Het bestuur functioneert onafhankelijk van Johan Meijering. Dit is vastgelegd in de notulen bij de tot stand
koming van de stichting.
Profiel omschrijving algemeen bestuurslid voor de Johan Meijering Stichting
Een kandidaat moet idealiter voldoen aan de onderstaande wensen:
• Culturele betrokkenheid bij het Noorden
• Belangstelling voor maatschappelijke processen
• Bij bestuur beslissingen moet een algemeen bestuurslid een eigen mening kunnen vormen.
• Mee willen denken over de verdere ontwikkeling van de stichting
• Doelstelling stichting mee helpen te realiseren en te bewaken
• Het is van belang dat een algemeen bestuurslid verbondenheid met de stichting voelt.
Tijdsbesteding:
Beschikbaar zijn voor 2 a 3 vergaderingen per jaar.
De vergaderingen verlopen in ontspannen sfeer en uiteraard willen we graag een nadere toelichting geven.
Ook verwijzen we graag naar onze website: www.johanmeijeringstichting.com

