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De Stichting Kring van Vrienden van het Flelders 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 4124A675. De stichting is op 5 april
1991 opgericht en bij notariële akte verleden. Op 24 oktober 2014 heeÍ1 er een statutenwijzi-
ging plaatsgevonden en is deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewij-
zigd in Stichting Vrienden van het Marinemuseum. Voorts is ook een tekstuele aanpassing
van de doelstelling opgenomen en rvordt dit onderstaand omschreven.

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 belang-
stelling voor hetgeen het museum te bieden heeft alsmede door andere vofinen van steun-
verlening 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 zinvan 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 Instelline (ANBI)
Perr 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
Algerneen Nut Ileogende lnstelling (ANtsl).
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Vanaf I 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 filantropi-
sche sector te bevorderen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting overgenomen-

Voor de ANBI publicatieplicht moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een

intemetsite. Het stichtingsbestuur heeft er in20l7 voor gekozen gebruik te maken van de

website van het Marinemuseum.
Naam instelling: Stichting Vrienden van het Marinemuseum, intemetadres:

httD ://www.marinemuseum.nlinllmeer/vrienden-marinemuseum/

Vanu.ege deze publicatieplicht is op 5 december 2017 dit intemetadres doorgegeven aan cle

belastingdienst, aldeling ANBI+eam. Postbus 90056, 5600PJ Eindhoven. I)e financiële ver-

antwoording, het Íjnancieel verslag, het secretarieel verslag en de bestuurssamenstelling zijn
vooftaan op deze internetsite voor het publiek te raadplegen. Met deze transparante gegevclls

beoogt het bestuur ook meer donateurs te verwen'en.

Overeenkomst periodieke gift in geld
Tot2014 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 in-
stelling of vereniging waarÍuul 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 uum een ANBI instelling geldt in de aangifte geen drempelinkomen of
maximaal bedrag. Bovendien mag de periodieke gift worden verhoogd met25o/o. Dit mag

over een bedrag van maximaal € 5.000,00. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250,00
(25%x € 5000,00 : € 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 pe-

riodieke gift in geld met de stichting aan te gaan.

Doelstelline
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 vestigingsdirecteur en de conservatoren
van het Marinemuseum.

Verantwoording 2018

De posten op de balans spreken voor zichzelf en worden voorts toegelicht in de bijlage bii de

verantwoording. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de jaarliikse sponsorÍietstocht geor-
ganiseerd door De Rabobank Kop van Noord-Holland voor verenigingen en stichtingen. de

bank voor een ander initiatief heeft gekozen door een Clubkas Campagne te organiseren met
als doel dat elke stem een bepaald bedrag vertegenwoordigt en ieder lid vijf stemmen mag
uitbrengen op zijn favoriete vereniging of stichting. Doordat de stichting dit initiatief met me-
dewerking van de Helderse Courant een aantal malen mocht bekend te stellen in het werkge-
bied van de Rabobank Kop van Noord-Holland, heeft dit geresulteerd dat dit boven verwach-
ting € 484.52 voor de stichting heeÍï opgeleverd en de cheque op f .iuni 2018 aan de voorzitter
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van de stichting werd uitgereikt. Dit bedrag is mede besteed bij de aankoop van de kunst-
voorwerpen voor het Marinemuseum.

Aankopen van kunstvoorwerpen ten behoeve"van het Marinemuseum
Het bestuur heeft nieuwe aanwinsten voor het Marinemuseum gerealiseerd met de aankoop
van twee unieke portretten van vice-admiraal E.G. van der Plaat en diens echtgenote, alsmede
een sabel, totaal voor een bedrag van € 7.000,00.
De beide portretten zijn als het ware de tegenhanger van de Marten en Oopjen in het Rijksmu-
seum. Het zijn voor de maritieme historie en de Koninklijke Marine kenmerkende portretten
in de tijd dat KM in het voormalig Nederlands-Indie aanwezig is geweest en de aanpak van de
zeeroofbestrijding in de periode 1 851 - 1855. Van der Plaat geldt als grondlegger voor de in-
stelling van de Indische Militaire Marine (de latere Gouvernementsmarine) in 1866.
De kunstvoorwerpen werden op 8 oktober 2018 met een akte van verwerving, volgnummer
20181032 overgedragen aan het Marinemuseum.

Debetzijde
Ontvangen contributie(donatie via het donateurbestand)
Donateurs zijn die nafuurlijke 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). Financi-
eel is het donateurbestand stabiel gebleven.

Creditzijde
Vriendendag museum
Op zaterdag 16 juni 2018 vond de jaarlijkse vriendendag plaats met een bezoek aan het voor
het publiek opengestelde marine-etablissement van de Koninklijke Marine te Amsterdam.
Naast de bijdrage van de deelnemers zijn de aanvullende kosten door de stichting betaald.

Lezingen
In het kader van dr. Ph. M. Bosscher lezingen werden twee lezingen gehouden in het Mari-
nemuseum te weten:

Op 29 maart 2018 een lezing door de voormalig commandant mijnendienst kapitein ter zee bd
B. Roetering, met als thema "De Mijnendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog en daama",
waarin onderwerpen ter sprake komen uit zijn boek "Motor minesweepers".

Op 19 september 2018 een lezing door de heer Jaime Karremann, onafhankelijk journalist van
Marineschepen.nl naar aanleiding van zijn boek "In het diepste geheim", waarop hij de ach-
tergronden beschrijft bij het verzamelen van inlichtingen over de Marine van de Sovjet Unie
tijdens de "Koude Oorlog" van de Noordelijke IJszee tot diverse ankerplaatsen van de Russi-
sche vloot in de Middellandse Zee en hoe de zeer geheime operaties gedurende de periode
1968 - 1991 van de zes Nederlandse onderzeeboten tot stand zijn gekomen.

Aan de gastsprekers werd een boekenbon uitgereikt.
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W'instiVerliesbestemming
De stichting heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat ad € 3.685,56 en dit be-
drag is toegevoegd aan het Eigen veÍnogen (Kapitaal).

Den llelder. 31 januari 2019

Namens het stichtingsbestuur

. van Wilgenburg F.T.S. van der Laan
voorzitterpennrngmeester
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Linkerziide van de balans

Liquide middelen
Het saldo op de betaal- en spaarrekening van de Stichting is gelijk aan de dagafschriften
van de Rabobank op 31 december 2018.

De vooruitbetaalde kosten betreffen de drukkosten en het aantal bestelde
donateurkaartjes voor 20L9.

Rechterziide van de balans

Eigen vermogen fKapitaal)
Het resultaat over 2018 € 3.685,56 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen
vermogen is met € 7000,00 verminderd vanwege de aankoop van twee portretten en
een sabel van VADM G.E. van de Plaat.
(12.977,20 + 3.685,56 - 7.000,00) = € 9.662,7 6

Het bedrag € 200,50 van de vooruit ontvangen donaties 2019 betreft donateurs die al in
2018 hun donatie voor 2019 hebben betaald.

Linkerziide van de staat van baten en lasten

Ontvangen donatie
Ten opzichte van 2017 is er in 2018 meer donatie ontvangen. De donateurs die in 2018
niet hebben betaald worden nog niet uitgeschreven. Bij de brief die de donateurs in
2019 ontvangen zal bij deze donateur niet geiijktijdig het donateurkaartje worden
gevoegd, totdat blijkt dathij/zij wederom de donateurbijdrage wil betalen. Bij de
ontvangen donaties is wel inbegrepen een donatie voor hel lidmaatschap voor het leven.

Bijzondere baten en lasten
De jaarlijkse fietstocht van de Rabobank is vervangen door een Rabo Clubkas Campagne
Dit heeft voor de stichting €.484,52 opgeleverd. Voor de duidelijkheid is dit bedrag
apart in de verantwoording vermeid. De overige bate is een ontvangst van een
donatiebedrag uit 20'J"7 en een ontvangst van een extra nieuwsbrief.

Rentebate spaarrekening 1010 375 695
De voortdurende verlaging van het rentepercentage heeft de rente op de
stichtingsspaarrekening slechts€ 1.0,37 opgeleverd en betreft dit rente over het
dienstjaar 201,7 {1, januari 2Al7 Vm 31 december 20L7).

Rechterziide van de staat van baten en lasten

Vriendendag museum
Naast de bijdrage die de deelnemers aan de jaarlijkse vriendendag zelf betalen zijn dit
de kosten die de stichting voor de vriendendag heeft betaald.
Secretariaatskosten

1.



Bankkosten betalingsverkeer
Dit zijn kosten die de Rabobank ín rekening brengt voor het betalingsverkeer via de
rekening-courant bankrekening, waaronder pinbetalingen, abonnement en pinpas. Met
ingang van L juli 2015 valt de stichting onder de kortingsregeling voor verenigingen en

stichtingen van de Rabobanl< 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 cadeaubonnen aan degenen die de lezingen hebben gegeven,
alsmede een bijdrage van deelnemers die ook bij de lezing aanwezig waren, maar geen
donateur zijn van de stichting.

Overige al gemene kosten.
Hieronder wordt verstaan de drukkosten voor de bestelde donateurkaartjes 20L8

Den Helder, 3L januari 2A19

Wilgenburg
penningmeester
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