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De Stichting Vrienden heeft ten doel: de stimulering en ondersteuning van het Regionaal Archief 

Alkmaar (hierna: RAA) te Alkmaar ten behoeve van de historische collectievorming en historisch 

onderzoek in zijn werkgebied en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De Stichting Vrienden wil het RAA helpen om zijn collectie verantwoord en met beleid uit te breiden 

met die stukken die onmisbaar zijn voor het historisch ‘geheugen’ van zijn werkgebied en voor de 

dienstverlening van het RAA. 

Het bestuur van de stichting Vrienden van het RAA ontvangt geen beloning of enige vergoeding voor 

haar werkzaamheden. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het verlenen van geldelijke steun voor niet-subsidiabele verkrijgingen van voor het RAA relevante 

voorwerpen en materialen, alsmede voor het ontplooien van niet-subsidiabele activiteiten in het 

belang van het RAA.  

b. Het interesseren van sponsors en subsidiegevers.  

c. Het bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot het RAA, onder meer door het 

organiseren van openbare bijeenkomsten.  

d. Het geven van bekendheid aan – en het kweken van belangstelling voor – het RAA.  

e. Andere middelen in overeenstemming zijnde met het doel van de stichting en het optreden zowel 

in als buiten rechte ter behartiging van het doel van de stichting.  

Concreet worden deze doelstellingen nagestreefd door onder andere de volgende activiteiten: 

- Bevordering naamsbekendheid: het verstrekken van folders en het bieden van de mogelijkheid om 

‘Vriend van de Stichting van het RAA’ te worden.  

- Fondsenwerving: In de regio aanwezige fondsen inventariseren en benaderen.  

- Het 2 keer per jaar samenstellen en uitgeven van een Nieuwsbrief ‘Archivaria’ van de Stichting.  

- Het organiseren van een jaarlijks te houden ‘Vriendenuitje’. 

- Het organiseren van lezingen in samenwerking met het ‘Historisch Café’.  

- Deelname aan de jaarlijkse landelijke Archievendag en aan exposities van het RAA. 

- Het leggen van contacten met de besturen van historische verenigingen en stichtingen in het 

werkgebied van het RAA.  

- Het verlenen van een financiële bijdrage aan projecten van belang voor het RAA.  

- Het aanschaffen van voor het RAA van belang zijnde archiefstukken en andere erfgoedstukken.  

- Beheer en besteding van het vermogen. 


