ANBI-profiel Historische Vereniging “Oud Gorcum” te Gorinchem.
1)

Fiscaal nummer: 00 55 92 343
Kamer van Koophandel (verenigingenregister) dossiernummer: 40 32 21 89

2)

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
: P.H. Mulders
Secretaris
: M.C. Bekkering
Penningmeester
: M.L.M. Stultiens
Bestuursleden
: P.J. van Mersbergen, H. Raijer, A.C.J. de Vries
Secretariaat: Tinnegietersteeg 1 4201 ED Gorinchem.

3)

Het beleidsplan:
* circa 8 à 9 lezingen per kalenderjaar
* tenminste 2 excursies per jaar
* uitgaven: a. Historische Reeks ( = HR)
b. Oud-Gorcum Varia ( = OGV)
* overleg en contact met Museum, waarin de historische collectie van de
vereniging is ondergebracht
* ledenwerving.

4)

Het beloningsbeleid:
Geen financiële beloning voor vaste vrijwilligers en bestuursleden.

5)

Doelstelling:
Conform artikel 2 lid 1 van de statuten
De vereniging heeft ten doel:
a) Het wekken van belangstelling voor het bevorderen van de studie van de
geschiedenis van Gorinchem en omgeving;
b) Het organiseren van bijeenkomsten en excursies met een historisch karakter;
c) Het bevorderen en bijeenbrengen van voorwerpen en geschriften, betrekking
hebbend op de geschiedenis van Gorinchem en omgeving;
d) Het vervorderen van de instandhouding van een museum, waarin de sub c.
omschreven voorwerpen geplaatst kunnen worden;
e) Het vervorderen van de instandhouding van alle zaken die uati het oogpunt
van kunst, oudheid en geschiedenis in Gorinchem van belang kunnen zijn;
f) Het vervorderen van de uitgifte van geschriften met betrekking tot het onder
a. gestelde doel.

6)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Voor 2014 - zie jaarverslag secretaris
- zie financieel overzicht van de penningmeester
voor 2015 - zie circulaires februari 2015 en zomer 2015 (elders op deze
website).-Het volledige verslag met betrekking tot activiteiten en financiën van
de vereniging over 2015.

7)

Financiële verantwoording:
Zie voor 2014 het financieel overzicht van de penningmeester.
Zie voorts voor 2015: te verwachten verantwoording over 2015;.

8)

De jaarlijkse begroting is gebaseerd op de navolgende posten:
Inkomsten:
Kleine giften:

630 betalende leden à € 20,00, geschat € 12.600,00.
geschat + € 400,00

Uitgaven:
De excursies hebben als uitgangspunt budgettair neutraal
– een eventueel tekort komt ten laste van de algemene middelen.
lezingen:
Begroot op € 50,00 per lezing, tenzij elders in de begroting
middelen zijn vrij te maken voor een “duurdere”spreker;
Overige kosten:
• reiskosten vergoedingen
• nieuwjaarswens aan de leden
• nieuwjaarsreceptie.
• huur zaal.
• porti- en bezorgkosten.
• drukkosten ( HR en OGV) en briefpapier.
• bestuurskosten – denk aan bijv. secretariaat: kopiekosten,
• vergader- en representatiekosten.+++

