STICHTING VRIENDENKRING VAN MUSEUM HOEKSCHE WAARD
Algemene gegevens
Naam ANBI:

Stichting Vriendenkring van Museum Hoeksche Waard

Oprichting en K.v.K.:
De stichting is opgericht op 30 december 1986 en staat
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 815469287. De
statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.
RSIN/Fiscaal nr.:

815469287

Adres:
postcode
Plaats:
Telefoonnummer:

Hofweg 13
3274 BK
Heinenoord
0186-601535

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

de heer mr. G. Schilperoort
de heer mr. R. van der Waal
de heer J. van Es
mevrouw H.P.F. Visser-Hendriks
mevrouw P. Koudijs-van Dorp
mevrouw J. Everse

De bevoegdheid van de individuele leden is statutair beperkt.
Doelstelling
De stichting heeft als statutair doel: het verlenen van morele en materiële steun aan Stichting
Museum Hoeksche Waard, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen
van de activiteiten van de Stichting Museum Hoeksche Waard, met name door het beschikbaar
stellen van financiële middelen.
Beleidsplan
De stichting verwezenlijkt haar doelstelling door activiteiten te ontplooien voor het werven van
vrienden en door het verlenen van financiële ondersteuning aan Museum Hoeksche Waard voor de
realisatie van specifieke projecten van het museum.
Activiteiten in het kader van de doelstelling
De activiteiten van de stichting bestaan uit het verwerven van vrienden van Museum Hoeksche
Waard in het museum zelf, op kunst- en cultuurmarkten, braderieën en andere evenementen op
diverse locaties in de Hoeksche Waard. Daarnaast wordt jaarlijks een Vriendendag georganiseerd,
waarop de vrienden elkaar kunnen ontmoeten en waarop zij worden geïnformeerd over het
museum. Het programma van deze Vriendendag bestaat uit excursies naar bezienswaardigheden
binnen en buiten de Hoeksche Waard. Traditie is dat aan het eind van de Vriendendag een maaltijd
wordt gehouden met het streekgerecht "spek met peren". Ook in het afgelopen jaar hebben deze
activiteiten plaatsgevonden.

STICHTING VRIENDENKRING VAN MUSEUM HOEKSCHE WAARD
Aan de vrienden wordt tweemaal per jaar een nieuwsbulletin toegezonden, waarin actuele
informatie over het museum en interessante historische artikelen over de Hoeksche Waard worden
opgenomen.

Uit de bijdragen van de vrienden zijn aan Museum Hoeksche waard in het afgelopen jaar diverse
bijdragen verleend voor onder meer de aanschaf van hardware en digitale informatiezuilen.
Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

STICHTING VRIENDENKRING VAN MUSEUM HOEKSCHE WAARD
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vlottende activa
Liquide middelen
Banksaldi
Kas

53.308,42
100,00

44.958,38
161,59
53.408,42

45.119,97

Totaal Activa

53.408,42

45.119,97

Stichtingsvermogen

53.158,42

45.119,97

Kortlopende schulden
Overige schulden

250,00

Totaal passiva

53.408,42

45.119,97

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
€
Baten
Ontvangen donaties
Rente
Lasten
Giften aan museum
Representatie
Algemene kosten
Exploitatie resultaat

2019
€

€

21.002,84
2,99

9.675,00
589,45
2.702,93
8.038,45
21.005,83

2018
€
22.354,49
11,13

4.770,00
75,49
5.238,00
12.282,13
21.005,83

22.365,62

G. Schilperoort

H.P.F. Visser-Hendriks

R. van der Waal

P. Koudijs-van Dorp

J. van Es

J. Everse

22.365,62

