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Stichting Vrienden
van het Marinemuseum
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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 4124A675. De stichting is op 5 april
1991 opgericht en bij notariële akte verleden. Op 24 oktober 2014 heeft 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 wordt dit onderstaand omschreven.

Doel van de stichting
l. 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 vorïnen van steun-
verlening in de ruimste zin van het w'oord;

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 verkriigingen 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 flscaal nuruner 8167 88 650 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Vanaf I januari 2014 is de regelgeving voor ANtsI'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
internetsite. Het stichtingsbestuur heelt er ín2QL7 voor gekozen gebruik te maken van de
website van het Marinemuseum.
Naam instelling: Stichting Vrienden van het Marinemuseum, internetadres:

http : //www. marinemuseum.nl/nl/meer/wienden-marinemuseum/

Vanw-ege deze publicatieplicht is op 5 december 2017 dit internetadres doorgegeven aan de
belastingdienst, afdeling ANBI-team, Postbus 90056, 5600PJ Eindhoven. I)e financiële ver-
antwoording, het financieel verslag, het secretarieel verslag en de bestuurssamenstelling zijn
voortaan op deze internetsite voor het publiek te raadplegen. Met deze transparante gegevens
beoogt het bestuur ook meer donateurs te verwerven.

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 in-
stelling 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 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.

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 vestigingsdirecteur en de conservatoren
van het Marinemuseum.

Verantwoordine 2019

De posten op de balans spreken voor zichzelf en worden voorts toegelicht in de bijlage bii de
verantwoording. De Rabobank Kop van Noord-Holland heeft voor verenigingen en stichtin-
gen dit jaar wederom een Clubkas Campagne georganiseerd met als doel dat elke stem een
bepaald bedrag vertegenwoordigt en ieder lid vijf stemmen mag uitbrengen op zijn favoriete
vereniging of stichting. De stichting heeft dit initiatief met medewerking van de Helderse
Courant publiekelijk bekend gemaakt in het werkgebied van de Rabobank Kop van Noord-
Holland om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Op2gjuni 2019 werd aan de voorzit-
ter van de Vrienden van het Marinemuseum een cheque van € 392,36 overhandigd. Dit bedrag
is mede besteed voor de aankoop van de kunstvoorwerpen voor het Marinemuseum.
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Aar.rkopen.van kunstvoorwerpen ten behoeve van hst l[arineqquseum
Het bestuur heeft in 2019 wederom met een bijdrage ad € 3000,00, waarin tevens de op
brengst van de Rabo Clubkas Campagne is opgenomen, het Marinemuseum gesteund die erin
is geslaagd om een uniek dagboek te bemachtigen dat geschreven is door Joan Frangois Ob-
bes (1869-1963). Met dit bedrag heeft de stichting gemeend deze waardevolle en unieke aan-
koop te stimuleren en te ondersteunen.
Joan Obbes kwam in 1886 op zestienjarige leeftijd op het Koninklijk Instituut voor de Marine.
Zijn adelborstenbestaan zalttetheel anders zijn verlopen dan dat van zijn veertig lotgenoten,
mÍur voor zover bekend was Joan de enige die dagboeken bijhield. Eén van die dagboeken
heeft weliswaar de tand des tijds doorstaan maar wordt als zeer waardevol beschouwd voor
het Marinemuseum. Obbes besc'hrijft in detail het leven aan boord van het schroefstoomschip
der eerste klasse Koningin Emma derNederlanden nam de Zuid-Atlaatische Oceaan in 1890-

'91, àjn uireis naar Nederlands-Indië en zijn belevenissen als jong officier ten tijde van de
Atjeh-oorlog in de periode 1891-1894. En met tots wordt de aankoop als een verrijking van
de maritieme kunstcollectie van het Marinemuseum beschouwd.

Staat van Baten en Lasten 2019

Debetzijde
Ontvangen conhibutie(.donatie via het donateurbestand)
Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersone& 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 (€ 15,00), een
partnerlidmaatschap van twee pennnen (€ 25,00) en een lidmaatschap voor het leven
(€ 300,00). Daarnaast kent de stichting ook nog een bedrijfslidmaatschap vooÍ een nader
overeen te komen bedrag. Financieel is het donateurbestand stabiel gebleven.

Creditzijde
Vriendendag museum
Op 7 september 2019 vond de jaarlijkse vriendendag plaats met een bezoek aan het Fort Kijk-
duin en het Atlantikwall Centrum in Huisduinen. 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 en een extra lezing ge-
houden in het Marinemuseum te weten:

Op 20 maart 2019 een lezing door mewouw Anita van Dissel, hoogleraar maritieme geschie-
denis aan de Universiteit van Leiden over vice-admiraal E.G. van der Plaat en de Zeeroof en
Zeeroofbestrijding in de Indische archipel.Van der Plaat geldt als grondlegger voor de instel-
ling van de Indische Militaire Marine, voorloper van de Gouvemementsmarine in 1866.

Op 4 mei 2019 een sxfta lszing door de heer Theo Doorman, jongste zoon van schout-bij-
nacht Karel Doorman die een boek heeft geschreven "In de schaduw van de Javazen",waarin
hij beschrijft aan de hand van de persoonlijke brieven van kapitein ter zee Pieter Koenraad de
problemen lvaailnee ons land inNederlands-Indië, tijdens de oorlog en na de capitulatie van
Japaru wordt geconfronteerd.
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Op 9 oktober 2019 een lezing door de heer Peter Srvart over de West-Friese Admiraliteit. de

Admiraiiteit van het Noorderkwartier en haar vlootvoogden in relatie tot de huidige
Koninklijke Marine, de oprichting tijdens de 8O-jarige oorlog en in het verlengde daarvan l'ret

onderzoek naar de gezonken oorlogsbodem "l-luis te Warmelo" (1708) in de Finse GolÍ-.

Aan de gastsprekers werd een boekenbon uitgereikt.

lVinst/V erliesbe stemmin g
De stichting heeft het boe§aar afgesloten met een positief resultaat ad€ 930,45. Dit bedrag is
toegevoegd aan het Eigen vermogen (Kapitaal).

Den Helder, 3l januari2020

Namens het stichtingsbestuur

FI.T. van Wilgenburg
penningmeester

F.T.S. van der Laan
voorzitter
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Toelichtins hii de verantwoordins Stichtins Vrienden van het Marinemuseum 20L9

Linkerziide van de balans

Liquide middelen
Het saldo op de betaal- en spaarrekeníng van de Stichting is gelijk aan de dagafschriften van de
Rabobank op 31 december 2019.

De vooruitbetaalde kosten betreffen de drukkosten en het aantal bestelde donateurkaartjes
voor 2020.

Rechterziide van de balans

Eigen vermogen fKapitaalJ
Het resultaat over 2A19 €.930,45 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het bedrag € 1-00,00 van de vooruit ontvangen donaties betreft donateurs die al in 2019 hun
donatie voor 2020 hebben betaald.

Linkerziide van de staat van baten en lasten

Ontvangen donatie
Ten opzichte van 2018 is er in 2019 meer donatie ontvangen. De donateurs die in 2019 niet
hebben betaald worden nog niet uitgeschreven. Bij de brief die de donateurs in 2020
ontvangen zalbij deze donateur niet gelijktijdig het donateurkaartje worden gevoegd, totdat
blijkt dathij/zij wederom de bijdrage wil betalen. Bij de ontvangen donaties is wel inbegrepen
twee afgesloten overeenkomsten periodieke gift in geld voor de duur van 5 jaar. Voorts wordt
opgemerkt dat de door het bestuur vastgestelde bijdrage voor partners ad € 23,00 met ingang
van 1, januari 201.9, door een verschrijving in de jaarlijkse brief aan deze donateurs een bedrag
van € 25,00 werd vermeld en dit ook overwegend is betaald. Met een aanvullend besluit heeft
het bestuur in de bestuursvergadering van 28 maart 2019 dit bedrag alsnog op € 25,00 gesteld.
Het bedrag vermeld op de website en de infofolder is alsnog aangepast.

Bijzondere baten en lasten
Van de door de Rabobank in20'19 ingestelde Rabo Clubkas Campagne heeft de stichting
€.392,36 ontvangen. Een andere bate is een toegekende declaratie en teruggestorte
reiskostenvergoeding als bijzondere gift door het bestuurslid F.H.M. Rohling over het jaar
201"8 en een bijdrage voor een advertentie in een nieuwsbrief door de donateur M. Dijk.

Rentebate spaarrekening 1010 375 695
De voortdurende verlaging van het rentepercentage heeft de rente op de
stichtingsspaarrekening slechts €. 1,36 opgeleverd en betreft dit rente over het dienstjaar
201,7 (Ljanuari 2AlB {m 31 december 2018).

RechterziÍde van de staat van baten en lasten

Vriendendag museum
Naast de bijdrage die de deelnemers aan de jaarlijkse vriendendagzelf hebben betaald zijn dit
de aanvullende kosten die de stichting voor de vriendendag heeft betaald.

1.



Secretariaatskosten
Deze kosten zijn gemaakt voor onder andere de drukkosten voor de bestelde donateurkaartjes
20 19, inktcartridges, portokosten, kopieerpapier.

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 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 algemene kosten
Het bedrag € 4L,98 betreft de vervanging van cartridges voor de printer van de
penningmeester.

Schenkingen
De schenking € 3000,00 is dit jaar niet vanuit het eigen vermogen[kapitaalJ onttrokken, maar
geboekt als kosten via de resultaatrekening. Dit komt erop neer dat het resultaat over 201-9
lager is uitgevallen.

Software aanpassingen
De boekhouding wordt gevoerd op een Apple iMac computer waarin de Windowsversie XP via
Fusion software is opgenomen. Vanwege een update bij Apple moest er ook na vier jaar een
nieuwe update Fusion 1L,5 for MacOS Catalina met inbegrip van Windows XP worden
geïnstalleerd. Kosten € 104,05.

Afschrijving comp uters
Het betreft de laptop Lenovo 8590^376, aankoopdatum 23 januari 201,4. Bedrag
€.429,99. De stichting heeft de laptop niet meer in haar bezit.ls vanwege de ouderdom geheel
afgeschreven en moet als verloren worden beschouwd. Een intern onderzoek wie de laptop in
de bibliotheek heeft achtergelaten in het Marinemuseum heeft geen resultaat opgeleverd.

Den Helder,3 2020
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