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Doelstelling van de Stichting
1. Het restaureren, herstellen en in stand houden van monumenten in de zin van
de Monumentenwet, in de gemeente Zaanstad, alsmede panden in voormelde
gemeente, die van bijzonder belang zijn om cultuur-historische redenen en/of
een bijzonder beeldbepalende waarde hebben in de gemeente Zaanstad,
alsmede bevordering van de Monumentenzorg binnen meergenoemde
gemeente in het algemeen, waaronder mede wordt begrepen de instandhouding
van het te Westzaan staande Raadhuis hetwelk in 1731 werd gebouwd; en voorts
al hetgeen met het hiervoren staande rechtstreeks of zijdelings verband houdt,
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Het voormelde Raadhuis, voor 1783 een Regt Huys, voor de Westzaanse
bevolking als gebouw met openbare functie te behouden.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Hoofdlijnen van het Beleidsplan

1. Werk van de Stichting: het exploiteren van het gebouw door middel van
passende activiteiten voor en door zoveel mogelijk inwoners van Westzaan om
zodoende voldoende financiële middelen te genereren voor de instandhouding
van het pand.
2. Inkomsten worden o.a verkregen door:
a. Bijdragen van vrienden en donateurs.
b. Verhuur van de afzonderlijke ruimtes of het gehele Reght Huys aan
Vrienden, Donateurs, Westzaanse verenigingen en anderen.
c. Verhuur als trouwlocatie van de gemeente Zaanstad.
d. Verhuur als vergaderlocatie, dispuut, bijeenkomsten, dinerbuffet,
recepties, uitvaart en- of opbaringen.
e. Subsidies, Sponsorbijdragen, schenkingen etc.
Beleidsplan op korte termijn
1. Aanvragen subsidies om noodzakelijk groot onderhoud/restauratie uit te
kunnen voeren;
2. Initiëren van crowd-funding ten behoeve van restauratie.
3. Opzetten extra culturele evenementen als publiekstrekkers om meer publiek te
trekken;
4. Initiëren samenwerken met andere dorpshuizen.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het jaarverslag 2021 staat vermeld op de website
Balans en Staat van baten en lasten met toelichting
Jaarstukken 2021 zijn gepubliceerd op de website

