Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Heemkundevereniging Roerstreek
4 0 1 7 5 4 0 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kerkplein 10
0 4 7 5 5 3 2 8 9 5

E-mailadres

info@roerstreekmuseum.nl

Website (*)

www.roerstreekmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 7 7 6 0 2 0 6

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 - 4 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jack Geraeds

Secretaris

Marlou Roeleveld-de Ligt

Penningmeester

Harry Peeters

Algemeen bestuurslid

Peter Goldsmits - Jos L'Ortye - Fred Reihs

Algemeen bestuurslid

Marcel Richter - Anneke Veelen - Cor de Visser

Overige informatie
bestuur (*)

De voorzitter is alleen/zelfstandig bevoegd; alle overige bestuursleden zijn gezamenlijk
(met andere bestuurder(s)) bevoegd

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging heeft ten doel de studie en beoefening van de heemkunde in de
Roerstreek in de meest ruime zin, in het bijzonder de lokale aspecten betreffend,
teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de
samenleving te wekken, alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het
behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden,
waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden,
zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de
mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.
Onder Roerstreek wordt verstaan het gebied dat omvat de kerkdorpen Herkenbosch,
Herten, Linne, Melick, Montfort, Sint Odiliënberg, Posterholt en Vlodrop.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Ledenwerving door promotieactiviteiten
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Depot
Voordrachtszaal herinrichten tot multifunctionele ruimte
Klimaat en beveiliging
Aanpassing bestaande collectiebeleidsplan
Maken financieel meerjarenplan
Verbetering communicatie sponsoren en subsidiënten
Innovatie museumwinkel
Intensiveren bruikleen en ruilverkeer
Publieksbereik
Participatie bij nationale museumactiviteiten
Meerdere items van de werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de instelling bestaan uit contributies van het lidmaatschao aan de
vereniging, entreegelden voor museumbezoek, subsidies van de gemeenten waarin
werkgebied ligt, giften en donaties van particulieren
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden o.a. besteed aan het in stand houden van het eigen gebouw,
van de museale collectie, aan de uitgifte van een jaarboek, het 3-maandelijks
contactorgaan de Klepper, donaties en sponsorgelden, financiële acties, verkopen
mseumwinkel

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.roerstreekmuseum.nl/sites/default/files/users/user20/ANBI%20
WEBSITE%202021-beleidsplan%202015-2021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

In de statuten wordt niets vermeld over het beloningsbeleid. De vereniging hanteert
geen beloningsbeleid
De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het activiteitenverslag van 2020 is in bewerking. Het verslag wordt gepresenteerd in
de algemene jaarvergadering die op 24-9-2021 gehouden wordt. Drect na het
vaststellen ervan wordt het verslag hier gelaatst.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

volgt na de jaarvergadering circa 25-9-2021

Het vermogen van de vereniging wordt aangehouden op lopende- en spaarrekeningen
bij een drietal bankinstellingen

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

20.377

€

20.391

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

20.377

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

106.863

€

109.983

+
€

20.391

+
€

106.863

+

109.983

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

127.240

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

11.525

€

11.525

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+
11.525

€

11.525

Bestemmingsfondsen

€

8.361

€

13.555

Voorzieningen

€

107.354

€

105.294

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

130.374

+

€

+

De Heemkundevereniging exploiteert een streekmuseum waar een klein bedrag
aan entree wordt geheven.
De collectie is grotendeels eigendom, een klein gedeelte is afkomstig van elders en is in (langdurige)
bruikleen in de collectie opgenomen. De waarde van de collectie is niet n de balans opgenomen.
Het gebouw is eigendom van de vereniging, waardoor de huisvestingskosten (onderhoud, inventaris,
verwarming, belastingen) en de overige exploitatiekosten geheel ten laste van de vereniging komen.

127.240

+
€

130.374
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

19.787

€

20.351

Subsidies van overheden

€

7.576

€

14.499

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+
7.576

€

458

€

14.957

€
€

3.117

+

€
€

3.117

2.943

+
2.943

€
€

9.595

8.585

+

+

€

40.075

€

46.836

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

8.580

€

10.778

Verstrekte subsidies & giften

€

€

0

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

891

€

1.325

Personeelskosten

€

1.886

€

1.677

Huisvestingskosten

€

11.205

€

12.198

Afschrijvingen

€

1.996

€

1.996

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

8.417

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

14.544

32.975

€

42.518

7.100

€

4.318

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies gemeenten,
donaties, entreegelden en incidentele opbrengsten van activiteiten.
Elk jaar (sinds 1968) geeft de vereniging een jaarboek uit en per kwartaal een
verenigingsblad. De leden betalen jaarlijks een contributiebedrag; als tegenprestatie
ontvangen zij het jaarboek, de kwartaalbladen, gratis toegang tot het museum etc
Het financieel jaarresultaat wordt - indien positief - toegevoegd aan de post
voorzieningen, danwel gereserveerd voor bepaalde bestemmingen, welke worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
De post subsdies van overheden bedraagt in 2020 circa de helft van het bedrag in
2019. Oorzaak is de betaling van de subsidie 2018 in het boekjaar 2019.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.roerstreekmuseum.nl/sites/default/files/users/user20/ANBI%20WEBIST
E%202021-JAARCIJFERS%202020-2019%20MET%20TOELICHTING.pdf

Open

