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Reikwijdte: 

Het Beleidsplan van de St. Vrienden LGOG is vastgesteld voor de periode 2018-2022.  

 

Doelstelling: 

De Stichting Vrienden LGOG werd op 10 september 2009 opgericht als Steunstichting van 

het LGOG met als doel de stimulering en ondersteuning van het werk van het LGOG en het 

verrichten of doen verrichten van al het gene dat daartoe noodzakelijk is (artikel 2 van de 

Statuten). 

 

Fondsenwerving: 

De Stichting zal zich inspannen om fondsen te werven om haar doelstellingen te kunnen 

verwezenlijken. De fondsenwerving richt zich op drie doelgroepen: 

(1) Gemeentelijke en provinciale overheden en daaraan gelieerde instellingen 

(2) Cultuurfondsen 

(3) Bedrijven en particulieren. 

De bedoelde doelgroepen zullen met name schriftelijke worden benaderd voor een financiële 

bijdrage om de doelstellingen van de Stichting te kunnen verwezenlijken. 

 

Vermogensbeheer: 

Het vermogen van de Stichting zal worden belegd op een spaarrekening.  

 

Bestedingsplan: 

Uit het vermogen van de Stichting kunnen activiteiten van het LGOG financieel worden 

ondersteund voorzover deze niet uit de reguliere exploitatie van LGOG bekostigd kunnen 

worden. Verzoeken voor ondersteuning zullen door het bestuur van de Stichting Vrienden 

LGOG daarop worden beoordeeld. 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Projecten waaraan de Stichting een financiële bijdrage heeft verleend: 

 

De uitgave van de driedelige boekenreeks Limburg. Een geschiedenis (2015). 

De uitgave van de Geschiedenis van de literatuur in Limburg (2016). 

De uitgave van LGOG Werken 23: Licht op het Zonneleen Gronsveld van Th. J. van Rensch 

(2017). 

De uitgave van LGOG Werken 24: Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de 

Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht van P. Nève en G. Van Synghel (2017). 

Presentatie van de Geschiedenis van de literatuur in Limburg te Amsterdam (2018). 

L1-TV-serie Limburgs Landschap (2018). 

De uitgave van LGOG Werken 25: Ten definitieven recht doende … Louis Berkvens 

Amicorum onder redactie van Bram van Hofstraeten (2018). 

  

 

 

 


