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1. Stichting Omnia Fieri 
 

1.1 Achtergrond 

 

Rond 1930 zijn er door de heer Kamphuis diverse arbeidershuisjes in Aadorp gebouwd, zo ook 

voor de familie Flietstra. De familie Flietstra is daar met hun gezin neergestreken. Het gezin met 

negen kinderen heeft daar jaren gewoond. Een van de zoons is daar blijven wonen en heeft het 

huisje in de huidige staat nagelaten. Omdat het een authentiek huis is welke ook op de 

monumentenlijst van de gemeente staat, is het al een soort museum. 

Het idee van het huis als museum is in een plaats als Aadorp niet realistisch, maar in een 

openluchtmuseum zeker wel. Met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Het veenmuseum in 

Vriezeveen is als partner gevonden, die het als een passende uitbreiding van hun doelstellingen 

en aanbod zien. 

Voor het verwezenlijken van dit idee en het vervolg van de nog te ontwikkelen invulling van de 

dan vrijgekomen kavel is er in 2016 een stichting opgericht. De statuten daarvan zijn vastgelegd 

op zevenentwintig juni tweeduizend zestien. Nr. 20160449.01 PK. 

 

1.2 Doelstelling 

In artikel 2 van de statuten staat de doelstelling van de stichting Omnia Fieri: 

1. De instandhouding en tentoonstelling van historisch en/of architectonisch 

belangwekkende gebouwen uit Aadorp en omstreken. 

2. De huisvesting van ouderen in Aadorp. 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het nastreven van de 

verplaatsing van de huidige woning, van de oprichter aan de Berkenlaan 9 te Aadorp, 

naar het Veenmuseum te Vriezenveen. Op de vrijgekomen kavel doen stichten van 

appartementen die geschikt zijn voor bewoning door ouderen en/of generatiewoningen. 
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2. Bestuur, contact gegevens en fiscaalnummer 
 

2.1 Fiscaalnummer 

De stichting Omnia Fieri heeft het fiscaal nummer 856500495. 

2.2 Contactgegevens 

Stichting Omnia Fieri heeft als ontwikkeladres; 

Berkenlaan 9,  

7611AL te Aadorp. 

www.stichtingomniafieri.org 

 

Als correspondentie adres; 

Berkenlaan 36B, 

7611 AN Aadorp 

voorzitter@stichtingomniafieri.org 

 

 

2.3 Bestuurssamenstelling stichting Omnia fieri in hoofdlijnen 

De stichting heeft een bestuur die bestaat uit: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Lid 

 Lid 

 Lid 

 

 

http://www.stichtingomniafieri.org/
mailto:voorzitter@stichtingomniafieri.org


Publicatie document Omnia Fieri 2017 

Pagina : 5 
 

3. Het beleidsplan van de stichting Omnia Fieri 
 

Uit respect voor het verleden willen wij dit huis tentoon laten stellen in het Veenmuseum. Met 

de vrijkomende kavel willen wij, uit maatschappelijke betrokkenheid en christelijke normen, 

zorg, liefde en hulp aan ouderen bieden door hun met andere generaties onder één dak in 

zelfstandige appartementen te huisvesten en zo vereenzaming voorkomen. 

 

 3.1 Onze visie 

 De stichting Omnia Fieri gaat met respect voor het verleden om met oude materialen en 

bewerkstelligen zo het behoud daarvan in een daarvoor geschikte zetting. 

 De stichting Omnia Fieri realiseert een locatie waar ouderen met mensen uit jongere 

generaties gezamenlijk maar in zelfstandigheid onder één dak kunnen verblijven. 

 De Stichting Omnia Fieri brengt het Twentsnoaberschap in een nieuwe vorm tot uiting. 

 De Stichting Omnia Fieri past participatie toe op een nieuw niveau en op een gepaste 

wijze. 

 

3.2 Onze Missie 

 De Stichting Omnia Fieri wil acties waarbij de arbeiderswoning uit het verleden 

behouden blijft voor de toekomstige generatie als museumstuk. 

 De Stichting Omnia Fieri wil op de dan vrijkomende kavel een duurzaam woning met 

inpandige appartementen realiseren, waarin senioren en een jongere generatie in 

betrokkenheid met elkanders welzijn zelfstandig kunnen wonen. 

 De Stichting Omnia Fieri wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan de 

zelfstandigheid van senioren om dit zo lang mogelijk in een zo prettig mogelijke 

omgeving te kunnen realiseren in samenwerking met directe buren van een jongere 

leeftijdscategorie.  

 

3.3 Onze randvoorwaarden: 

 De benodigde vergunningen moeten verkregen zijn om alle doelstellingen te realiseren. 

 De financiële middelen moet aanwezig zijn om de doelstellingen te realiseren. 
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 Het idealistische doel heeft daar (vrijwillige)medewerkers en medewerking voor nodig. 

Wij zijn namelijk niet met ons eigenbelang bezig, maar voor onze medemensen die zich 

kunnen vinden in onze doelstellingen. 

 

3.4 In de praktijk betekent dit: 

 Dat er met diverse partijen overlegd wordt over mogelijkheden, rapporten en 

vergunningen. 

 Dat een ieder die wil bijdragen aan het realiseren van het appartementencomplex, 

zonder gebruik te maken van een appartement binnen het project, dit doet op basis van 

vrijwilligheid zowel financieel als fysiek. 

De doelstelling van de Stichting Omnia Fieri zijn bedoeld om een ieder die er bij betrokken is en 

gebruik van wil maken van het toekomstige appartementencomplex, een blijvend gevoel van 

medeleven heeft om te kunnen wonen in gezamenlijkheid als zelfstandigen. Daarnaast willen 

wij het verleden levend houden door de oude arbeiderswoning in het museum tentoon te laten 

stellen met het verhaal van de daar opgegroeide familie. 
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4. Beloningsbeleid 
 

De bestuurders van een de Stichting Omnia Fieri ontvangen geen beloning. Wel bestaat er voor 

bestuurders een de mogelijkheid tot een minimale onkostenvergoeding en/of de 

vacatiegeldenregeling, als dit gezien de financiële omstandigheden van de stichting haalbaar is. 

De onkostenvergoeding houdt in dat er slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte 

onkosten wordt uitgekeerd. Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een 

vergadering en omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden 

en bijwonen van een bestuursvergaderingen samenhangen. Vergoedingen worden niet 

bovenmatig geacht indien zij niet meer bedragen dan de vergoedingen genoemd in de officiële 

regelgeving van het ‘Vacatiegeldenbesluit ’. 
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5. Verslag activiteiten 
 

51. Financiële verantwoording 
Daar de stichting onlangs is opgericht is er nog geen financiële verantwoording over het 

afgelopen jaar beschikbaar. 

 

5.2 Beknopt overzicht van de voorgenomen activiteiten en bestedingen 

Voor het financieren van de door erfenis ontvangen woningen en kavel, zullen er diverse 

activiteiten opgezet worden om inkomsten te genereren. 

De bestuursleden zullen vanaf heden een bijdrage leveren om de kosten te betalen, dit wordt in 

de boekhouding vermeld en als voorschot beschouwd.  

 

Alle ontwikkelingen, jaarverslagen etc. worden op de website van de stichting vermeld. 

www.stichtingomniafieri.org 

 

http://www.stichtingomniafier.org/

