
Informatieavond 25 maart 2021



Inhoud

@  De Oude Toren
@  ‘Vrienden van de Oude Toren’
@  Beheer
@  Activiteiten



De Oude Toren

Laat Middeleeuwse toren, eenzaam in 
het veld

Gebied archeologisch rijksmonument

Beheer laatste 30 jaar Gilde St Joris

Al meer dan 20 jaar wordt er 
nagedacht over behoud/beheer en 
exploitatie



Stichting ‘Vrienden van 
de Oude Toren’
Opgericht 29 nov 2013

Bestuur:

Luc Kenter - voorzitter
Siem van Veen - secretaris
Peter van Bijsterveldt - penningmeester
Frank Heuvelmans - vice-voorzitter
Peter Heuvelmans - lid
Eric van Kuringen - lid
Arthur de Vries - lid
Bert van Essen - lid



Doelstelling SVOT
De stichting heeft als doel het in 
standhouden van ‘de Oude Toren’ en
zijn omgeving, als cultuurhistorisch
monument rotsvast gefundeerd in de 
Beerse gemeenschap, en een
ontmoetingsplaats voor cultuur, 
educatie en verbroedering van jong
en oud, mede om dit te waarborgen
voor het nageslacht alsmede het 
verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Oprichtingsacte 29 nov 2013



Structuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Gebruikersraad bestaat uit een
lid van het dagelijks bestuur en
vertegenwoordigers van 
verschillende organisaties ‘de 
gebruikers’ 

Werkgroepen



Beheer en exploitatie

Beheerovereenkomst tussen gemeente
en SVOT. Beheer zal worden
overgedragen aan SVOT na realisering
belevingsconcept

Stichting bestaat uit vrijwilligers, dus
onbezoldigd

Commerciële gebruikers betalen
bescheiden vergoeding
Overige gebruikers betalen alleen
daadwerkelijke gemaakte kosten

Subsidie vanuit gemeente



Activiteiten (1)

Doelgroep: inwoners De Beerzen en
Oirschot, maar ook geïnteresseerde
wandelaars, fietsers en touristen

Website

Activiteiten beheer en onderhoud
- beheer en (klein) onderhoud toren
en omgeving

- sleutel beheer en ‘ bewaking’ 
- beheer inventaris en apparatuur



Activiteiten (2)

Educatie schooljeugd
buitenklas voor natuur en
milieu, IVN geologie, 
Brabant Water en Waterschap

Presentaties/rondleidingen

Seizoensgebonden natuurprojecten IVN

Verhuur terrein als trouwlocatie en
andere altijd kleinschalige activiteiten
(openlucht theater)

Algemeen: rustplaats voor wandelaars en
fietsers





Een ontmoetingsplaats voor cultuur,
educatie en verbroedering van jong en
oud voor de hele Beerse en Oirschotse
gemeenschap


