ANBI-informatie Vereniging van Vrienden van het Kijk en Luistermuseum
Naam:
Vereniging van Vrienden van het Kijk en Luistermuseum
RSIN:
816434347
Contactgegevens:
Secretariaat: Middeneng 11, 6721 GV Bennekom
Telefoon: 0318-419556
E-mail: vrienden@kijkenluistermuseum.nl
Website: www.kijkenluistermuseum.nl/vrienden
Bestuurssamenstelling:
Mevrouw M. Moerman, voorzitter
Mevrouw I. Elzenga, secretaris
De heer D. de Groot, penningmeester
De heer C. van Dinteren, lid
De heer Th. Michels, lid
Doelstelling
De Vereniging van Vrienden van het Kijk en Luistermuseum is in het leven geroepen om het Kijk en
Luistermuseum te Bennekom financieel te ondersteunen. De leden van de Vereniging, particulieren
en bedrijven, brengen jaarlijks (vaste of variabele) donaties in. In ruil daarvoor ontvangen de leden
een gratis jaarkaart voor het Museum en de Nieuwsbrief met informatie over gebeurtenissen in het
museum en de exposities. Volgens de statuten kan de Vereniging het Museum op drie manieren
ondersteunen, n.l. door:
1. Voorwerpen van kunst of historisch belang te verwerven en deze aan te bieden aan het Museum;
2. De uitbreiding en instandhouding van verzamelingen te bevorderen of geldelijk te steunen;
3. De belangstelling voor het museum te bevorderen.
Beleidsplan:
De eerstgenoemde taak wordt in de praktijk niet (meer) als zodanig uitgeoefend. De tweede taak
wordt vervuld door te reageren op verzoeken van het bestuur van het Museum tot (mede) schenking
van items ter uitbreiding van de collectie of bekostiging van restauraties. Zo zijn de afgelopen jaren
diverse stukken door het Museum aangekocht kunnen worden met steun van de Vrienden. Ook is
een verzoek tot schenking van de aanschaf van vitrines ten behoeve van het faciliteren van exposities
gehonoreerd.
De derde taak wordt onder meer ingevuld door het uitgeven van een Nieuwsbrief die twee maal per
jaar aan de leden wordt toegezonden en in het museum beschikbaar is voor bezoekers.
De Vereniging telt momenteel ruim 200 leden (particulieren en bedrijven). Deze komen in principe
eenmaal per jaar voor een Algemene Ledenvergadering bijeen, meestal gekoppeld aan een museale
activiteit, zoals de presentatie van een nieuw collectiestuk. De vereniging voert actief beleid om
nieuwe leden te werven; daarvoor wordt een brochure in en buiten het museum verspreid.
Beloningsbeleid:
De bestuurders zijn onbezoldigd. Er zijn geen personen in dienst.

Verslag van de activiteiten in 2016
Voor de werving van nieuwe leden bleek de in 2015 vernieuwde bijdrageregeling effectief. Naast
Persoonlijke Vrienden van wie een minimum bijdrage van € 20 wordt gevraagd, kent de regeling drie
categorieën Bedrijfsvrienden met minimum bijdragen van respectievelijk € 50 (Brons), € 100 (Zilver)
en € 200 (Goud). Het aantal leden groeide van 193 naar 199. Er is een nieuwe brochure vervaardigd,
afgestemd met die van het museum. De vrienden hebben hun eigen pagina’s op de museumwebsite.
Op een paneel in het museum worden de Bedrijfsvrienden Goud en Zilver vermeld. De Nieuwsbrief is
in augustus en december 2016 verschenen.
Financiële verantwoording 2016
Balans en resultaten per 31 december 2016
Eigen vermogen per 01-01-2016
Bij: ontvangen donaties
Bij: bankrente
Af: administratiekosten, bankkosten, representatie, etc.
Af: Besteding drukwerk, porti en flyer
Af: besteding doelstelling

€
11.334,32
7564,66
40,31
606,71
715,52
0,00

Eigen vermogen per 31-12-2016

17.617,06

*) Vastgesteld in de ledenvergadering van 10 april 2017, na controle door de kascommissie.

