ANBI gegevens van de “Heemkundekring Philippuslandt”
1 Naam

: Heemkundekring “Philippuslandt”

2 RSIN of Fiscaal nummer

: 809544301

3 Contactgegevens

: Secretariaat – Plataanstraat 37,
4675AW Sint Philipsland

4 Bestuurssamenstelling

: Voorzitter
:
e
2 Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Redactie coördinator :
Bestuurslid
:
Bestuurslid
:

A.P.A. Vleghels
A. Wisse
L. Polderman-Quist
A. Wesdorp
W.S. van Hoeve
C. Koopman
M.W. Wolse-Prosman

5 Het beleidsplan
Om het doel van de vereniging te bereiken de volgende activiteiten worden
uitgevoerd:
-alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in het betrokken
gebied te verenigen;
-het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die
betrekking hebben op het genoemde gebied;
-het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en
tentoonstelling;
-samenwerking zoeken en/of aangaan met (a) heemkundige verenigingen uit andere
streken van Nederland en (b) verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van
het gestelde doel van nut kunnen zijn;
-het uitgeven of doen uitgeven van publicaties.
6 Het beloningsbeleid
De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst.
Het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd
maar ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

7 De doelstellingen
-De Vereniging stelt zich ten doel: het bestuderen en onderzoeken van alle facetten van
wat onder het begrip ‘heemkunde’ valt van de voormalige gemeente Sint Philipsland;
-het in brede kring wekken van belangstelling voor plaats en bevolking;
-het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
-het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;
-het in standhouden en restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.

8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2013
In het jaar 2013 heeft de Vereeniging de volgende projecten uitgevoerd:
--meegewerkt aan de 60-jarige herdenking van de watersnoodramp door o.a. een
fototentoonstelling van de watersnoodramp te organiseren;
--meegewerkt aan de dodenherdenking op 4 mei;
--meegewerkt aan Open Monumentendag;
--met een stand aanwezig geweest op de braderie van Sint Philipsland in juni;
--het tijdschrift de ‘Cronicke’ uitgebracht;
--continuering van de restauratie van de weegbrug;
--up te date houden van de website.

9 Financiële gegevens

: Jaar 2013

Financieel verslag 2013 – Heemkundekring “Philippuslandt”
Ontvangsten
Contributie & contributie
vergezellende giften
Subsidie (gemeente)
Sponsoring/giften
Opbrengst uit
verkoop/dienstverlening
Rente

Totaal ontvangsten

2012

2013

in €
7.203,00

in €
5.621,50 (*1)

431,45
1.430,00
14,00

431,45
25,00

246,43

240,67

9.324,88

6.318,62

Uitgaven
Kosten Cronicke
Huur Verenigingsgebouw
Kosten werkgroepen
Kosten website
Bankkosten/rente
Administratiekosten
Algemene kosten
Kosten Weegbrug:

2.587,87
453,80
1,20
435,45
101,10
142,36
693,89
8.534,70

1.066,18
453,80
2,50
316,71
77,11
89,24
761,60 (*2)
2.382,65 (*3)

Totaal uitgaven

12.950,37

5.149,79

Eigen vermogen op 01-01
Ontvangsten
Uitgaven

16.988,27
+ 9.324,88
-12.950,37

13.362,78
6.318,62
5.149,79

Eigen vermogen 31-12-

13.362,78

14.531, 61 (*4)

Inventaris
Boekwaarde
Nieuwwaarde
Afschrijvingskosten

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Toelichting
Het afgelopen jaar is met een positief resultaat van €1.168,83 afgesloten vanwege het feit
dat er slechts één Cronicke is verschenen.
*1 Per 31.12.2013 stond het ledenbestand op 524 (per 31.12.12 was het 539 en per
31.12.11 was het 553). Het verschil tussen 2012 en 2013 wordt voornamelijke
veroorzaakt door de giften, die de contributie vergezellen. I.v.m. de restauratie van
de weegbrug werd in 2013 een speciale oproep gedaan voor extra giften, waaraan
veel gehoor werd gegeven.
*2 Bij de algemene kosten zijn o.a. de kosten van de twee ledenvergaderingen met
lezingen, de deelname aan de braderie en de fototentoonstelling ter gelegenheid
van de 60-jarige herdenking van de watersnoodramp ondergebracht.
*3 Bij de weegbrugkosten zijn restauratiewerkzaamheden, OZB, electra en
opstalverzekering ondergebracht.
*4 Eigen vermogen op 30.12.2012 was €13.362,78 (Saldi op RABObank betaal
rekening €1.689,99; op RABObank spaarrekening €8.518,35 en op RABObank
spaarrekening –Publicatiefonds- €3.099,53; in kas €54,91). Op 31.12.2013 was
het eigen vermogen €14.531,61 (Saldi op RABObank betaal rekening €2.632,43;
op RABObank spaarrekening €8.695,43 en op RABObank spaarrekening –
Publicatiefonds- €3.148,84; in kas €54,91).

