Informatie ten behoeve van de publicatieplicht ANBI
Naam van de instelling:

Vereniging van Vrienden van Museum van Haren, ook bekend
als Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen.

Het RSIN:

816175974

Contactgegevens:

Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen
T. 0513 623408
E. info@museumheerenveen.frl

Doelstelling:
Het verlenen van steun aan en het bevorderen van de publieke belangstelling voor het
museum.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde
doelstelling. Een limitatieve opsomming van activiteiten:
• Het optreden als (mede-)bekostiger van de aanschaf van voor het museum
belangwekkende oude objecten zoals Heerenveens zilverwerk en schilderijen van
Heerenveense schilders of van Heerenveense taferelen.
• Het als (mede-)bekostiger ondersteunen van de aanschaf van meubilair en dergelijke,
ook van belang bij bijeenkomsten van Vrienden.
• Het (mede-)schrijven en distribueren van het periodiek de “Vriend” onder de leden
van de vereniging en anderen.
• Het organiseren van bijeenkomsten van Vrienden en andere belangstellenden. Deze
bijeenkomsten zijn gericht op het bevorderen van kennis en begrip van cultuur en
historie en van de onderlinge contacten van de Vrienden.
De uitgeoefende activiteiten:
De secretaris stelt jaarlijks een verslag op van de uitgeoefende activiteiten en de
penningmeester stelt een verslag op van de financiële gevolgen van de activiteiten.
De bestuurders:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Alg. bestuurslid:
Alg. bestuurslid:

Hanneke Scott-Huisman
GerardBoeters
Hans Tiessen
Herma Huizenga
Kees vd Vooren

Het beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning voor gewerkte uren of
geleverde prestaties.
De financiële verantwoording:
Deze is hieronder afgebeeld. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de
penningmeester.

Ontvangsten
Bijdrage leden
Ontvangen rente

Exploitatieoverzicht Vrienden van Museum
Heerenveen
2021
Uitgaven
€ 13.351,00
€ 6,73

Kosten sprekers lezingen

€ 578,75

Overige kosten lezingen

€ 245,81

Advertenties Vriend

€ 525,00

Drukkosten de Vriend

€ 2.158,34

Opbrengst lezingen

€ 417,50

Verzendkosten de Vriend

€ 3.015,23

€130,50

Kosten nieuwsbrief

Diverse opbrengsten
Exploitatietekort

Totaal

Activa
Op 1 januari 2021
Saldo lopende
rekening

21.870,25

€ 36.300,98

Kosten verzenden brieven

€ 598,20
€ 65,00

Aanschaf brandewijnkom
Aanschaf schilderij Steensel
van der Aa

€ 22.500,00

Bijdrage salaris administratie

€ 3.750,00

€ 1.374,35

Bankkosten

€ 446,63

Kosten ICT

€ 514,25

Kosten wenskaarten (2 keer)

€ 666,63

Vergaderkosten

€ 50,88

Diverse kosten

€ 336,91

Totaal van de uitgaven

€ 36.300,98

Balans Vereniging van Vrienden Museum
Heerenveen
Passiva
Op 31 december 2021
3669,15

Saldo spaarrekening

€ 83.306,65

Daling rekeningsaldo

-€ 21.870,25
€ 65.105,55

Saldo lopende rekening
Saldo spaarrekening

Vermogen
€ 292,17
€ 64.813,38
€ 65.105,55

