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Inleiding; 

Stichting Odulphus is een organisatie met oog voor de Urker traditie, cultuur en 
geschiedenis. Door middel van diverse initiatieven, projecten en activiteiten wil zij 
dat de Urker samenleving zich hiervoor gaat interesseren.
Zij wil dit doen vanuit haar eigen interesse en betrokkenheid bij de Urker 
gemeenschap en daar waar mogelijk met een knipoog. De ruimte binnen haar 
doelstelling nodigt hiervoor bestuur en vrijwilligers voldoende uit tot creativiteit.

De Corona-tijd bracht een onverwachte aandacht voor een rest aan bouwplaten 
(ontworpen en gedrukt in voorgaande jaren) die belangeloos ter beschikking zijn 
gesteld voor kinderen van de basisscholen.

Het jaar 2020 en het komende jaar ligt de prioriteit van de stichting vooral bij het 
project van de realisatie van het stripboek over de Urker-Joodse familie Kropveld, de 
uitvoering van dit project in meerdere jaren en de daarbij behorende lesbrieven en 
de QR-code tour.

Termijn; 

Het probleem van een meerjarenbeleidsvisie is dat niemand beschikt over “een 
kristallen bol”. Sommige doelen in een beleidsvisie zullen wellicht snel achterhaald 
zijn en andere nieuwe doelen zullen zich misschien versneld aandienen. Daarom 
heeft de stichting gekozen voor een jaar beleids-/werkplan waarin zij de activiteiten 
en doelen beschrijft voor het komend jaar.

Jaarlijks zal de stichting dit beleids-/werkplan concretiseren en bijstellen op basis van 
de actualiteit, signalen uit de omgeving en nieuwe initiatieven.
Projecten die meerdere jaren overlappen kunt u dan ook meerdere keren terugzien. 

Het project de realisatie van het stripboek over de Urker-Joodse familie Kropveld, de 
uitvoering en de daarbij behorende lesbrieven en de QR-code tour, is hoofdproject 
voor het jaar 2020-2021.

Missie; 
 
Het ontstaan van de stichting heeft alles te maken met het onderzoek en de 
voorbereidingen voor een op Urk niet geëvenaarde 1 aprilgrap uit 1987, waarbij een 
periode in de geschiedenis van het eiland Urk een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Het speelde zich af in de middeleeuwen ten tijde van de Duitse keizer Otto, die in 
966 de helft van het eiland Urk schonk aan het Sint – Panthaleons klooster. Dit 
klooster was gesticht door zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen. Urk werd 
hiermee schattingsplichtig aan dit klooster. Toen Odulphus vervolgens een klooster 
stichtte in Stavoren moesten kerken en kapellen nu rechtstreeks aan dit klooster 
gelden afdragen.  Ook Urk viel hier nu onder.
Vanuit dit onderzoek ontsproot de idee om via het uitvoeren van een 1 aprilgrap 
gericht op Odulphus en de publiciteit die dit zou genereren de geschiedenis van deze
periode onder de aandacht te brengen.
Na de geslaagde grap kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat ze meer 
wilden doen met hun passie voor de Urker historie. Op 24 augustus 2001 werd 
hiervoor officieel de Stichting Odulphus bij notariële akte opgericht.
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Doelstelling;

De stichting heeft ten doel zich op een educatieve en (re)creatieve manier bezig te 
houden met geschiedenis, traditie, cultuur en humor van Urk en de Urkers, waar zij 
zich ook mogen bevinden, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin
genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Strategie;

Hoofdlijnen om het doel te bereiken:
- het doen van onderzoek,
- het publiceren van artikelen,
- het onderhouden van een internetsite,
- het ontwikkelen en uitgeven van artikelen en overige producten,
- het vergaren van materiaal.

Anders;

Stichting Odulphus wijkt in haar activiteiten af van die van reeds bestaande 
instellingen en stichtingen. Zij doet dit door zich niet alleen bezig te houden met-, 
maar ook juist bij te dragen aan dat wat ontbreekt of dreigt niet onder de aandacht 
te komen.

Zo heeft de Stichting het plan opgevat om het bestaande boek over de geschiedenis 
van de Urker-Joodse familie Kropveld toegankelijk te maken voor een jonger publiek. 
Samen met de te realiseren lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, 
draagt zij er mede zorg voor dat de geschiedenis van de Jodenvervolging in 
Nederland op educatieve wijze onder de aandacht komt van de leerlingen van de 
basisschool. Door middel van dit project draagt Stichting Odulphus ook bij aan het 
bestrijden van antisemitisme en discriminatie.

Huidige situatie;

Vanaf haar bestaan heeft de stichting allerlei initiatieven ontplooid. Veel bleef 
onopgemerkt en gebeurde achter de schermen. Toch zijn er ook zichtbare projecten 
en activiteiten uitgevoerd zoals;
het ontwikkelen van startpagina Urk "Urksfruit", 1 aprilgrap "steen van Odulphus", 
heruitgave Urker kwartet, uitgave bouwplaat traditioneel Urker huisje, publicatie 
onderzoek "Urk en Amager", initiatiefnemer oprichting "stichting Urker botter", 
samenwerking met archief openluchtmuseum Arnhem m.b.t. het achterhalen 
gegevens van oud Urker foto materiaal, realisering en uitgifte van replica Urker 
broekstukken, onderhouden van diverse samenwerkings- en ondersteunings- 
contacten.

Bij alle activiteiten is wel duidelijk een rode draad zichtbaar: de aandacht voor de 
Urker cultuur en geschiedenis op een humoristische en vriendelijke, maar 
zorgvuldige wijze.
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Activiteiten;
 
De werkdoelen van de stichting voor 2020 – 2021 bestaan uit de doorlopende 
activiteiten; onderhouden en uitbreiden websites stichting odulphus en urksfruit, 
advisering en ondersteuning Urkerdag en Urk in Wintersferen, onderhouden van 
netwerkcontacten met cultuur historische organisaties van Urker bodem. 

Concrete werkdoelen voor de komende periode zijn de voorbereiding, uitwerking en 
de realisatie van het stripboek over de Urker-Joodse familie Kropveld, de daarbij 
behorende lesbrieven voor de groepen 7 en 8 van de basisschool met QR-code tour 
en de crowdfundings actie.
Vervolgens de uitgifte actie herdruk Urker kwartet en bezoek depot 
openluchtmuseum Enkhuizen inzake Urker makelaartjes;

De werkdoelen met betrekking tot de realisatie van het stripboek met de daarbij 
behorende lesbrief en QR-code tour en crowdfunding zijn in een aantal fasen 
onderverdeeld.

Fase 1 – Voorbereiding
1 december 2020 t/m 30 juni 2021

a. Script schrijven.
b. Foto’s verzamelen en ordenen ten bate van striptekeningen;
c. Inrichten website met projectpagina’s;
d. Ontwikkelen maandelijkse nieuwsbrief voor docenten en sponsors;
e. Voorbereiding crowdfundingsactie op www.voordekunst.nl voor cofinanciering

opzetten en in april en mei 2021 uitvoeren;

Fase 2 – Ontwikkeling
1 juli 2021 t/m 31 januari 2022

a. Stripalbum wordt getekend door striptekenaar;
b. Lespakket ontwikkelen onder begeleiding van onderwijskundig bureau en in

overleg met aantal basisschooldocenten in klankbordgroep;
c. Ontwikkelen  QR-code  tour  voor  Urk  en  tool  voor  scholen  voor  het  zelf

samenstellen van tours in andere plaatsen in Flevoland;
d. Scholen benaderen met brief over voorinschrijving voorafgaand aan lancering;
e. Stripalbums drukken en materialen lespakket en QR-code tour afronden;
f. Opvolging crowdfundingsactie afronden.

Om de werkzaamheden ten behoeve van onze werkdoelen te optimaal te kunnen 
uitvoeren zijn meerdere vrijwilligers nodig. De Stichting beschikt op dit moment over 
een kleine groep mensen, te weinig om alles mee te kunnen realiseren. Het werven 
en betrekken van vrijwilligers is daarom de komende periode van groot belang.

Organisatie;

Statutaire naam: Stichting Odulphus
secretariaat; Domineeskamp 9, 9471 BG, Zuidlaren
RSIN : 813702914
KvK dossiernummer: 39077225
NL33 RABO 0352 7334 62

website: https://stichting-odulphus.nl
email adres : stichtingodulphus@gmail.com
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Bestuur; 

Bestuursleden: M. Hakvoort, voorzitter en J. van Slooten, secretaris en 
penningmeester.
De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.

Werknemers;
 
Stichting Odulphus heft geen werknemers in dienst, maar werkt uitsluitend met 
vrijwilligers.
 

Financiën;  

De financiële middelen van de stichting bestaan tot nu toe uit eigen bijdragen van de
bestuursleden. Beschikbare financiële middelen worden uitsluitend gebruikt om de 
stichting in stand te houden en voor het bereiken van de gestelde doelen.

Het werven van gelden; 

De stichting werft financiële middelen door fondswerving, het opzetten van 
Crowdfunding, gelabelde giften en andere bijdragen. Inkomsten uit activiteiten zijn 
uitsluitend bestemd voor het werk van de stichting.
Benodigde financiële middelen voor bepaalde projecten zijn in te zien in de daarbij 
behorende werkplannen en financiële verantwoording.

Beheer en besteding van het vermogen;
 
De stichting heeft geen vermogen. Opgebouwd vermogen dient het werk van de 
stichting en kan ingezet worden voor andere projecten van de stichting.
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