Stichting Vrienden
van het Marinemuseum

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Stichting
De Stichting Kring van Vrienden van het Helders Marine Museum is statutair gevestigd in de
gemeente Den Helder. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer
van Koophandel Noordwest-Holland, onder nummer 41240675. De stichting is op 5 april
1991 opgericht en bij notariële akte verleden. Op 24 oktober 2014 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden en is deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Vrienden van het Marinemuseum. Voorts is ook een tekstuele aanpassing
van de doelstelling opgenomen en wordt dit als volgt verwoord.
Doel van de stichting
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bloei van het Marinemuseum te Den
Helder, hierna ook te noemen: “het museum”, door het wekken en stimuleren van belangstelling voor hetgeen het museum te bieden heeft alsmede door andere vormen van steunverlening in de ruimste zin van het woord;
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van donateurs, te noemen “Vrienden van het Marinemuseum”;
b. het hiertoe bijeenbrengen van gelden;
c. het onderhouden van goede contacten met de leiding van het museum alsmede met de
Koninklijke Marine en met buitenlandse Marines;
d. het initiëren van tentoonstellingen, excursies en voordrachten;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- het stichtingskapitaal;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstelling en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Per beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Kring van Vrienden van het Helders
Marine Museum per 24 november 2008 onder fiscaal nummer 8167 88 650 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe
voorwaarden opgenomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting overgenomen.
Voor de ANBI moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite. Het
stichtingsbestuur heeft er voor gekozen gebruik te maken van de databank van de stichting
Kennisbank Filantropie met de volgende gegevens:
Naam instelling: Stichting Vrienden van het Marinemuseum, internetadres miniwebsite:
hhtp://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-het-marine-museum.
Op 20 november 2014 is dit internetadres doorgegeven aan de belastingdienst alsmede de
nieuwe tenaamstelling van de stichting. Met ingang van 2014 en volgende jaren wordt voorlopig de financiële verantwoording en het financieel verslag van het voorgaand jaar op deze
internetsite vermeld. Wanneer er ruimte wordt gecreëerd op deze kennisbank, wordt door het
stichtingsbestuur overwogen tevens het secretarieel verslag op deze kennisbank te plaatsen.
Overeenkomst periodieke gift in geld
Tot 2014 kon een periodieke gift in de aangiftesfeer alleen worden afgetrokken als deze was
vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Gekozen kan
worden de gift via de notaris vast te leggen, of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan men de gift doet. De Stichting Vrienden van het
Marinemuseum is een culturele ANBI instelling. De donateurs van de stichting kunnen dus
een schriftelijke overeenkomst met de stichting afsluiten voor 5 jaar of langer, of voor onbepaalde tijd.
Voor periodieke giften aan een ANBI instelling geldt in de aangifte geen drempelinkomen of
maximaal bedrag. Bovendien mag de periodieke gift worden verhoogd met 25%. Dit mag
over een bedrag van maximaal € 5.000,00. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250,00.
Wordt een gewone gift als een periodieke gift aan een culturele ANBI gedaan? Ook dan is de
totale verhoging maximaal € 1.250,00.
Het bestuur van de stichting stelt haar donateurs in de gelegenheid om een overeenkomst periodieke gift in geld met de stichting aan te gaan.
Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling gelden bijeen te brengen om de collectie van het museum
uit te breiden. Dit geschiedt in goed overleg met de directeur en de conservatoren van het Marinemuseum.
Verantwoording 2016
De Rabo spaarrekening Marmus 1474393209 is al op 29 januari 2015 opgeheven maar komt
nog voor op de balans van 31 december 2016. In de verantwoording van 2017 zal deze balanspost geheel zijn verdwenen.
Toelichting verantwoording 2016
Eigen vermogen
De posten op de balans spreken voor zichzelf en zijn toegelicht in de bijlage bij de verantwoording.
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Staat van Baten en Lasten 2016
Debetzijde
Ontvangen contributie(donatie via het donateurbestand)
Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe de wens te kennen geven een
jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen.
Jaarlijks worden de bij de stichting geregistreerde donateurs aangeschreven om hun bijdrage
te voldoen. De stichting kent een donateur met een individueel lidmaatschap (€ 12,50), een
partnerlidmaatschap van twee personen (€ 20,00) en een lidmaatschap voor het leven
(€ 250,00). Daarnaast kent de stichting ook nog een bedrijfslidmaatschap (€ 250,00). Financieel is het donateurbestand redelijk stabiel gebleven.
Creditzijde
Vriendendag museum
Op 25 oktober 2016 vond de jaarlijkse vriendendag plaats met een bezoek aan het Hembrugmuseum. Naast de bijdrage die de deelnemers hebben betaald zijn de aanvullende kosten door
de stichting betaald.
Lezingen
In het kader van dr. Ph. M. Bosscher lezingen werden twee lezingen gehouden in het Marinemuseum te weten:
25 mei Nederlandse mariniers op de Balkan (Operatie Foxtrot). Spreker de heer Quirijn van
de Vegt (NIMH).
18 oktober De zoektocht naar de O13 door de projectleider KLTZT bd J. Spoelstra.
Voorts werd op 18 juni 2016, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de Stichting
Vrienden van het Marinemuseum, een jubileumlezing gehouden. Spreker de heer Hugo
Rijpma met als onderwerp de zeeschilder Louis Meijer.
Aan de gastsprekers werd een boekenbon uitgereikt.
Winst/Verliesbestemming
De stichting heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat ad € 2.858,35 en dit bedrag is toegevoegd aan het Eigen vermogen (Kapitaal).
Den Helder, 31 januari 2017
Namens het stichtingsbestuur

H.T. van Wilgenburg
penningmeester

F.T.S. van der Laan
voorzitter
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Verantwoording Stichting Vrienden van het Marinemuseum
Balans per 31 december 2016

Activa

Passiva
31122016

31122015

31122014

Materiële vaste activa

Inventaris
Computer

Eigen vermogen(Kapitaal)

1,00

429,99

429,99

Vlottende activa
Liquide middelen
Betaalrekening Stichting 3306 87 905
Spaarrekening Stichting 1010 375 695
Spaarrekening Marmus 1474393209
Vooruitbetaalde kosten 2016

178,16
6873,16
0,00
298,87

847,35
35121,82
2099,56

10344,87

7780,18

38498,72

31122016

31122015

3429,58

3567,50

3830,50

12,00

0,00

123,67

Fietstocht Rabo bank

200,00

200,00

200,00

Rentebate spaarrekening 1010 375 695

192,35

475,35

278,81

3833,93

4242,85

4432,98

Totaal activa

31122015

31122014

10242,37

7384,02

36190,83

Reservering kunst Marinemuseum

0,00

0,00

2099,56

Afschrijving computers

0,00

286,66

143,33

102,50

109,50

65,00

10344,87

7780,18

38498,72

31122016

31122015

102,60
32,05
155,30
45,78
147,65
51,00
298,87
142,33
2858,35

102,60
157,60

102,60
0,00

76,04
212,61
55,86
517,08
143,33
2977,73

131,94
168,02
47,00
558,42
143,33
3281,67

3833,93

4242,85

4432,98

Vooruitontvangen contributie 2017

702,09
9373,16
0,00
268,62

31122016

Totaal passiva

Staat van baten en lasten 2016(Winst- en Verliesrekening)

Ontvangen contributie
Bijzondere baten en lasten

Totaal

31122014

Reiskostenvergoedingen
Vriendendag museum
Jubileum Vrienden Marmuseum
Secretariaatskosten
Bankkosten betalingsverkeer
Lezingen
Overige algemene kosten
Afschrijving computers
Resultaat

31122014

Den Helder, 31 januari 2017

H.T. van Wilgenburg
penningmeester

F.T.S. van der Laan
voorzitter

A. Leeuw
secretaris

21 december 2016 uitgetreden
uit het bestuur

21 december 2016 uitgetreden
uit het bestuur

ir. H.J. Cruijff
bestuurslid

G.D. Horneman
bestuurslid

Toelichting bij de verantwoording Stichting Vrienden van het Marinemuseum 2016
Linkerzijde van de balans
Inventaris
Wederom is er dit jaar € 142,33 afgeschreven op de computer van de redacteur.
De waarde van deze computer is thans geheel in drie jaarlijkse termijnen afgeschreven
en opgewaardeerd op 31 december 2016 tot € 1,00.
Liquide middelen
Betaal- en spaarrekening van de Stichting zijn gelijk aan het dagafschrift van de
Rabobank op 31 december 2016.
De spaarrekening Marmus is met ingang van het boekingsjaar 2016 definitief
opgeheven.
De vooruitbetaalde kosten betreffen de drukkosten en het aantal bestelde
lidmaatschapskaartjes voor 2017.
Rechterzijde van de balans
Eigen vermogen (Kapitaal)
Het resultaat over 2016 € 2858,35 is toegevoegd aan het eigen vermogen
(7384,02 + 2858,35) = € 10.242,37.
De vooruit ontvangen contributie 2017 € 102,50 betreft donateurs die voor 31
december 2016 hun donatie voor 2017 al hebben betaald.
Linkerzijde van de staat van baten en lasten
Ontvangen contributie
Er is minder contributie ontvangen. Een oorzakelijk verband is dat er donateurs in 2016
niet meer hebben gereageerd op het verzoek om hun donatie aan de Stichting te
voldoen. Bovendien zijn de donateurs die in 2015 niet hebben betaald alsnog zijn
uitgeschreven uit het donateurbestand. Daarnaast is er geen donatie voor het
lidmaatschap voor het leven in dit dienstjaar ontvangen, dat mede invloed heeft kunnen
zijn op het totaal ontvangen bedrag in 2016 ten opzichte van het bedrag wat is
ontvangen in 2015.
Bijzondere baten en lasten
Van een nieuwe donateur is een bedrag van € 12,00 ontvangen die een aantal oude
nieuwsbrieven heeft ontvangen.
Aan de jaarlijkse fietstocht van de Rabobank hebben vier bestuursleden deelgenomen
wat het maximumbedrag van € 200,00 heeft opgeleverd.
Rentebate spaarrekening 1010 375 695
Dit betreft de rente € 192,35 van de stichtingspaarrekening over het dienstjaar 2015.
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Rechterzijde van de staat van baten en lasten
Reiskostenvergoedingen
De reiskostenvergoeding betreft een bestuurslid die in Koog aan de Zaan woont en aan
de bestuursvergaderingen heeft deelgenomen.
Vriendendag museum
Naast de bijdrage die de deelnemers aan de vriendendag hebben betaald zijn dit de
kosten die de stichting zelf voor de vriendendag heeft betaald.
25-Jubileum Stichting Vrienden van het Marinemuseum
Naast de bijdrage van de 27 deelnemers à € 16,50 die aan de jubileumlunch hebben
deelgenomen, de reiskosten en de cadeaubon voor de lezing en de lunch zijn de kosten
(532,00 + 30,00 + 38,80 – 445,50)= € 155,30 die door de stichting wordt gedragen.
Secretariaatskosten
Deze kosten zijn gemaakt door bestuursleden voor o.a. inktcartridges, portokosten,
kopieerpapier e.d.
Bankkosten betalingsverkeer
Dit zijn kosten die de Rabobank in rekening brengt voor het betalingsverkeer via de
rekening-courant bankrekening, waaronder pinbetalingen, abonnement en pinpas. Met
ingang van 1 juli 2015 valt de stichting onder de kortingsregeling voor verenigingen en
stichtingen van de Rabobank en ontvangt de stichting een korting op het
betalingsverkeer en op de abonnementskosten. Transactiekosten in het
betalingsverkeer worden tot € 25,00 per maand vergoed.
Lezingen
Dit bedrag bestaat uit het serveren van koffie en de cadeaubon aan degene die de lezing
heeft gegeven, alsmede een bijdrage van deelnemers die geen donateur zijn van de
stichting.
Overige algemene kosten.
Hieronder wordt verstaan de drukkosten en het aantal bestelde lidmaatschapskaartjes
2016.
Den Helder, 31 januari 2017

H.T. van Wilgenburg
penningmeester
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