
Publicatie van gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor ANBI’s  

per 1 januari 2014 

 

1. Naam van de instelling 

Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

 

2. RSIN/Fiscaal nummer 

812077970 

 

3. Contactgegevens 

Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

Westzeedijk 345 

3015 AA Rotterdam 

 

4. Beleidsplan 

De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan het Natuurhistorisch 

Museum Rotterdam, dan wel de rechtsopvolger daarvan of het dat daarvoor in de 

plaats is gekomen, met uitsluiting van financiële bijdragen in de kosten, 

voortvloeiende uit de normale exploitatiebegroting terzake van huisvesting- en 

personeelslasten van bedoeld museum. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

- het bijeenbrengen en beheren van gelden ten behoeve van bedoeld museum; 

- het gebruik maken van alle ander wettige middelen die het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 

 

5. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de 

beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen. 

De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt tevens het 

aantal bestuurders vast. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk doch in elk geval 

binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. 

Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

 

 

6. Namen van de bestuurders 

Ir. P.L.Th. De Beijer, voorzitter 

Dr. F.J. Schoonderbeek, secretaris 

Drs. D.M. Gillhaus, penningmeester 

F.J.A. Slieker 

Drs. J.K. Ouwerkerk 

Drs. A.H. van Ravesteijn 

 

7. Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 



 

8. Financiële verantwoording 

De onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 (bedragen in 

EUR) 

 

Balans 31 december 2013 31 december 2012 

Financiële vaste aktiva   

Lening museum 60.000,00 60.000,00 

Vlottende aktiva   

Overlopende aktiva 8.720,00 5.027,96 

Liquide middelen 375.165,82 363.895,54 

   

Eigen Vermogen   

Algemene reserve 428.899,88 446.541,45 

Kortlopende schulden   

Overlopende passiva 19,41 23,62 

   

Resultaat 14.966,62 -17.641,57 

   

Winst- en verliesrekening 31 december 2013 31 december 2012 

Baten   

Donaties 6.811,00 7.066,00 

Lasten   

Algemene kosten 462,71 225,96 

Vriendendag/MJK  1.375,55 

Bijdragen tentoonstellingen  25.200,00 

Bijdragen onderzoek 1.383,58 4.200,00 

   

Rentebaten- en lasten   

Rentebaten bank 7.155,09 6.402,96 

Rentebaten onderhandse lening 2.940,00 0,00 

Rente en kosten bank 93,18 109,02 

   

Resultaat 14.966,62 -17.641,57 

   

 


