
Voortschriidend beleidsplan stichtins Vrienden van het Marinemuseum

lnleiding
Op 5 april 1991werd bij notariële akte de stichting Kring van Vrienden van het Helders
Marine Marinemuseum opgericht. De vrijwilligers werkzaam bij het Marinemuseum werden
voorheen tevens als donateur gezien zonder hiervoor een vrijwillige bijdrage te betalen.
ln deze notariële akte werd echter opgenomen het begrip donateurs die natuurlijke of
rechtspersonen zijn en daartoe de wens te kennen geven en een jaarlijks door het bestuur
vast te stellen donatie betalen.
Op 24 oktober 2014 werd een statutenwijziging doorgevoerd waarbij de naam van de
stichting werd gewijzigd in Stichting Vrienden van het Marinemuseum.

Termijn van het beleidsplan
De stichting kent geen termijn van een beleidsplan en handelt overeenkomstig wat in de
statuten staat vermeld. De stichting is een kleine stichting en het bestuur acht het
voldoende om dit zo uit te voeren.

Doelstelling tevens missie

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bloei van het Marinemuseum te Den

Helder 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. De stichting behoort tot een culturele stichting en is als zodanig aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)

Strategie
De opbrengsten van donateur bijdragen zullen voor tenminste 80% worden besteed bij
aankopen van maritieme kunstvoorwerpen door de conservatoren van het Marinemuseum.

Huidige situatie
De stichting is bij beschikking van de Belastingdienst per 24 november 2008 onder
fiscaalnummer 8167 88 650 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)

Activiteiten van de stichting
Het bestuur van de stichting organiseert jaarl'rjks lezingen en een vriendendag. En indien
mogelijk een vaardag voor organisaties op een van Zr.Ms. schepen van de Koninklijke
Marine.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De leden van het bestuur genieten geen

beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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Werknemers
De stichting kent geen werknemers in loondienst.

Het werven van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, subsidies en
donaties, sehenkingen, erfstellingen, legaten, of alle andere verkrijgingen cn baten. De
verwerving van gelden geschiedt jaarlijks hoofdzakelijk onder de aan de stichting verbonden
donateurs.

Beheer en besteding van het vermogen
Het beheer en besteding van het vermogen wordt jaarlijks verantwoord in een financiële
verantwoording waarin een balans en een staat van baten en lasten is opgenomen. Deze
jaarlijkse financiële verantwoording wordt door alle bestuursleden ondertekend. Tevens
gaat de verantwoording vergezeld van een financieelverslag waarin uitgebreid de financiële
posten van het jaar worden toegelicht.
De jaarverantwoording wordt medeondertekend door de voorzitter en de penningmeester
van de stichting en gepubliceerd op de website van het Marinemuseum.

Protocol
Met ingang van 25 mei 2018 is een vernieuwde algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) in werking getreden die gaat over de bescherming van
persoonsgegevens van natuurlijke personen van de Europese staatsburgers en het vrije
verkeer van die gegevens. Het bestuur van de stichting heeft een protocol opgesteld om de
donateur te beschermen dat, z'rjn aan de stichting opgegeven, persoonsgegevens slechts
voor de stichtingsadministratie is bestemd en niet zalworden aangewend voor diensten op
producten. Dit protocol is tevens gepubliceerd op de website van het Marinemuseum.

Tot slot
Voor zover dit beleidsplan een eenduidige jaarlijkse contanuerende werking heeft zal dat
alleen worden aangepast wanneer daartoe aanleiding is en dosr het bestuur wordt
Ovenlrogen.
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