
Stichting Vrienden
van het Marinemuseum
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Stichting
De Stichting Iking van Vrienden van het Helders Marine Museum is statutair gevestigd in de
gemeelffe Den Helder. De stichtiiig is iiigeschreven in het stichtingenregister van de Kamer
van Koophandel Noordwest-Holland, onder nurrmer 41240675. De stichting is op 5 april
l99l opgericht en bij notariële akte verleden. Op24 oktober 2014heeft. er een statutenwijzi-
ging plaatsgevonden en is deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewij-
zigd in §tichting 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, hiema ook te f,oemefi: "het muw=rnt?', dotr het wekken en stirttuleten taÉ,&IaÍÍg-
stelling voor hetgeen het museum te bieden heeft alsmede door andere voÍïnen van steun-
verlening in de ruimste nnvan het woord;

2. De stichting tfticht 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 tontoonstellingen, exeursies en voordraehten;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtsfteeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijrL alles in de ruimste zinvaahet 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 Betastingdienst is de Stichting Kring van Vrienden van het Helders
Marine Museum prr24 november 2008 onder fiscaal nuÍnmer 8167 88 650 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBD.
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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 filantropi-
sche sector te bevorderen. Deze voorwaarden z1n door cle Stichting overgenomen.

Voor de ANBI publicatieplicht moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een
inGrnetsite. Het stichtingsbestuur heeft er lrl.Z0fi voor gekozen gebruik te maken van de
website van het Marinemuseum.
Naam instelling: Stichting Vrienden van het Marinemuseum, internetadres:

https : //www.marinemuseum. nl/n1/word-vriend/
https : //www. marinemuseum'. nl/nl/word-vriend/nieuws/

Vanwege deze publicatieplicht is op 5 december 2017 dttinternetadres doorgegeven aan de
belastingdienst, aftleling ANBI-team, Postbus 90056, 5600PJ Eindhoven. De financiële ver-
antwoording, het financieel verslag; het secretarieel verslag en de bestuurssarnenstelling zijn
voortaan op deze intemetsite voor het publiek te raadplegen. Met deze tansparante gegevens
beoogt het bestuur ook meer donateurs te verwerven.

Overeenkomst periodieke gift in geld
Tot20l4 kon een periodieke gift in de aangiftesfeer alleen worden afgetokken als deze was
vastgelegd bij denotaris. Bij periodiekegiften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. H<ozen kan
worden de gift via de notaris vast te leggen, of via een schriftelijke overeenkomst met de in-
stelling of vereniging waaÍaan men de gift doet.
De Stichting Vrienden van het Marinemuseum is een culturele AI.{BI 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
marimaal bedrag. Bovendien mag de periodieke gift worden verhoogd met21Yo. Dit mag
over cen bedrag van ma:rimaal € 5.000,00. Per jaar is de verhogrng dus maximaal € 1.250,00
(25o/o 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 € 1.250100.
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.

Verantwoordins 2020

De posten op de balans spreken voor àchzelf en worden vooÍs toegelicht in de bijlage bij de
verantwoording. De Rabobank Kop van Noord-Holland heeft voor rekeninghouders van veÍ-
enigingen en stichtingen dit jaar een Club Support Campagne georganiseerd met als doel dat
elke stem een bepaald bedrag vertegenwoordigÍ 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-Flolland om zoveel mogeliik sternmeabimente halen Ap74 november 2020 heeft de
Rabobank aan de stichting €,319,87 overgemaakt zijnde het bedrag dat aan stemmen heeft
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opgeleverd. Dit bedrag zal mede vanuit de stichting worden bestemd voor de aankoop van de

kunstvoorwerpen voor het Marinemuseum.

Aankopen van kunstvoorwerpen ten behoeve van het Marinemuseum

Hst Marinsmusëum is voornemens oÍn sen pëntekëíing van de Battle of Texel op 21 augustus
1673 te verwerven. De waagprijs bedraagt € 8.500,00. De bijdrage die de stichting heeft toe-
gezegd is € 4.500,00. Dit bedrag zal pas worden toegekend als de authenticiteit van de pente-
kening doorde co[servatoÍEÍr vafihet Marinermrseum is ondezoc]rt endsthet ectrt amdezr
slag bij Texel gaat. Met dien verstande dat het bedrag voorlopig als reservering is opgenomen
in de balans

Staat van Baten en Lasten 2020

IleHzijde
Ontvangen contibutie(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.
Jaadijks worden de bij de stichting geregisteerde donateurs aangeschreven om hun bijdrage
te voldoen. De stichting kent een donateur met een individueel lidmaatschap (€ 15,00), een
partnerlidrnaatschap van twee personen (€ 25,00) en een lidmaatschap voor het leven
(€ 300,00). Daarnaast kent de stichting ook nog een bedrijfslidmaatschap voor een nader
overcen te komen bedrag. Met ingang van hct dienstjaar 2020 àjngenoemde bedragen inge-
gaan, hetgeen betekent dat er aanmerkelijk meer geld aan donatie is ontvangen. Daarbij heeft
een donateur (de heer J.J.J.L Grossart) zijn jaarlijkse donatie omgezet in een donatie voor het
levenvan€ 300rOO.

Creditzijde
Vriendendag museum
Vanwege de coronacrisis die langer bleek dan werd verwacht heeft het bestuur geen jaarlijkse
vriendenda g in 2020 georganiseerd.

Lezingen
In het kader van dr. Ph. M. Bosscher-lezingen, werden dit jaar vanwege de Coronamaatrege-
len geen lezingen gehouden in het Marinemuseum. De lezing door mevrouw Marieke de
Vries, senior informatiespecialist en Master Militaire Geschiedenis bij het Koninklijk Instituut
voor de Marine in het kader van75 jaar vrouwen bij Defensie, met als thema "Met vrouwen
in zee gaan" is verplaatst naar 2021.

Wi nstA/ erl iesbe ste mmi n g

De stichting heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat ad € 5.061,90. Dit bedrag
is toegevoegd aan het Eigen veÍïnogen (Kapitaal).

Den Helder, 3l januari 2021

Namens het stichtingsbestuur

V/ilgenburg S. van der Laan
voorzitter
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Toelichtins bii de verantwoordins Stichtins Vrienden van het Marinemuseum 2020

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 3L december 2020.

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

Rechterziide van de balans

Eigen vermogen (Kapitaal)
Het resultaat over 2020 € 5061,90 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Uit het vermogen is
€ 4500,00 voor de aankoop van een kunsWoorwerp onttrokken en opgebracht als reservering.

(- Hetvermogen op 3t december 2020 bedraagt (10593,20 + 5061,90) - 4500,00 = € 1i.155,11.

Het bedrag € 250,00 van de vooruit ontvangen donaties betreft donateurs die al in 2020 hun
donatie voor20201 hebben betaald.

Het bedrag € 4500,00 is een vcorlopige reseruering vcor een toekomstige aankoop van een
pentekening van de slag bij Texel in L673.

Het bedrag € 55,00 is de bijdrage van deelnemers die geen donàtèur zrjn van de stic-hting maar
wel aan de lezing 75 jaar wouwen bij Defensie wilden deelnemen. De lezingwerd geannuleerd
vanwege de coronamaatregelen en verplaatst naar 202L.

Linkerziide van de staat van baten en lasten

Ontvangën donatie
De verhoging van de jaarlijkse donatie die het bestuur heeft doorgevoerd, heeft geleid dat er
meer geld van de donateurs is ontvangen.L
Bijzondere baten en lasten
De Rabobank van de Kop van Noord-Holland heeft in2020 voor haar rekeninghouders een
Rabo Club Support Càmpegne georganiseerd. Desfichting heeft daàràan deelgenomen en werd
beloond met een bedragvan € 3L9,87.
De andere bate is de teruggestorte reiskostenvergoeding over 20t9 door het bestuurslid F.H.M.
Rohling onder vermelding dit als een individuele gift aan de stichting te beschouwen.

Rentebate spaarrekening 1010 375 695
De voortdurende verlaging van het rentepercentage heeft de rente op de
stichtingsspaarrekening slechts € 1,10 opgeleverd.
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Rechterziide van de staat van baten en lasten

Vriendendag museum
Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur geen vriendendag georganiseerd. En zijn er
ook geen kosten gemaakt.

Secretariaatskosten
Deze kosten zijn gemaakt voor onder andere de drukkosten van bestelde donateurkaartjes
2A20,inktcartridges, portokosten, kopieerpapier.

Bankkosten betalingsverkeer
Dit ziin 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.

Overige algemene kosten
Het bedrag € 18,99 betreft de vervanging van een cartridge voor de printer van de
penningmeester.

Schenkingen
Er ziin geen schenkingen aan het Marinemuseum gedaan.

Software aanpassingen
De boekhouding wordt gevoerd op een Apple iMac computer waarin de Windowsversie XP via
Fusion software is opgenomen.

Afschrijving computers
De stichting is niet meer in het bezit van een computer. De restwaarde van € L,00 is definitief
afgeschreven in 2019 en komt als inventarisartikel niet meef voor op de balans.

Den 31 ianuari ?0zt

Wilgenburg
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