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BELEIDSPLAN STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS 2022 - 2025 

In 2022 is het initiatief genomen door het bestuur van de Vereeniging De Groote Sociëteit in Oldenzaal om 

een stichting in het leven te roepen die het gedachtegoed van Jan Willem Racer uitdraagt en de 

driejaarlijkse uitreiking van de Racerprijs gaat organiseren. Tot dan heeft de Vereeniging deze taak op zich 

genomen. 

JAN WILLEM RACER 1736 – 1816 Advocaat en patriot 

De achttiende -eeuwse rechtshistoricus mr. Jan Willem Racer is de belangrijkste patriot in Twente geweest. 

Hij heeft met succes gestreden voor de democratische rechten van de Twentse steden en voor de 

verbetering van het lot van de Twentse boeren. 

Het is de intentie van de stichting aandacht te schenken aan de betekenis van Racer als pleitbezorger voor 

de verlichte ideeën van de Nederlandse patriottenbeweging die ruim tweehonderd jaar geleden als 

grondslag mogen worden beschouwd voor onze huidige parlementaire democratie. 

DOELSTELLING 

1. De Stichting heeft ten doel het onderhouden en uitdragen van het gedachtegoed van mr. Jan Willem 

Racer (1735-1816), en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 - het uitreiken van een prijs ter ere van mr. Jan Willem Racer;  

- het onder de aandacht brengen van het gedachtegoed van mr. Jan Willem Racer.  

 

WERKWIJZE 

 

Om het gedachtegoed van mr. J.W. Racer uit te dragen via de stichting is niet alleen de mr. J.W. Racer Prijs 

beschikbaar. Ook op andere wijzen kan het gedachtengoed verspreid worden. Hieronder enkele 

voorbeelden echter niet uitsluitend: 

het organiseren van een prijsvraag over het schrijven van een artikel over J.W. Racer voor o.m. jongeren 

een leerstoel aanvragen bij een faculteit rechtsgeleerdheid 

meer verdieping creëren in eerder verschenen boekwerkjes (geschreven door o.m. J. Mistrate Haarhuis en 

Matthijs Wanrooij) 

VERWERVING VAN INKOMSTEN 

1. subsidies en andere bijdragen 

2. schenkingen, erfstellingen en legaten 

3. alle andere verkrijgingen en baten 

4. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving 

WERKWIJZE 

Het bestuur zoekt naar fondsen en subsidiënten die een financiële bijdrage willen leveren aan de stichting 

om de doelstellingen te verwezenlijken.  
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BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

Naast het verwerven van gelden zal het vermogen beheerd moeten worden. Daartoe heeft de stichting een 

bankrekening geopend bij de RABO. De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester en een 

tweede bestuurslid dat toegang heeft. 

WERKWIJZE 

Het vermogen mag niet belegd worden. 

De besteding van de gelden betreffen het voldoen van de gemaakte kosten door betrokkenen bij de 

verschillende projecten waartoe het bestuur heeft besloten onder overhandiging van een bewijs. 

Tevens worden gelden gereserveerd voor de organisatie van de driejaarlijkse uitreiking van de mr. J.W. 

Racerprijs die bestaat uit een kopie van het bronzen beeldje en oorkonde. 

ONTBINDING 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut 

beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 

nut beoogt. 

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 

Stichting gedurende zeven jaren berusten  onder de secretaris van Vereeniging De Groote Sociëteit. 

BESTUUR 

T.J. Schouten, voorzitter 

M.J.H.R. Bloemen, secretaris /penningmeester 

A.J.M. Semmekrot, bestuurder 

J. Weierink, bestuurder 

J.G.M. Mistrate Haarhuis, bestuurder 

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon 

van de bewijsstukken vergoed. 

STICHTING MR. J.W. RACERPRIJS 

Marktstraat 15 

7571 ED  Oldenzaal 
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E. racerprijs@societeit-oldenzaal.nl 

 

Wilt u meer weten over mr. Jan Willem Racer kijk dan op: https://www.societeit-oldenzaal.nl/mr--jan-

willem-racer-1/ 


