Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van de Dorpsdokter
De coronapandemie drukte het afgelopen jaar een zwaar stempel op museum De
Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Een groot gedeelte van het seizoen was het museum vanwege
overheidsmaatregelen gesloten. Dat had ook zijn weerslag op de gebruikelijke wervingsactie
onder (potentiële) donateurs van Stichting Vrienden van de De Dorpsdokter. Omdat een
ontvangst van de donateurs vanwege corona was uitgesloten, is ook de wervingsactie
uitgesteld tot december 2020. In de brief aan de donateurs is de oproep gedaan om zo
mogelijk extra te doneren in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor het museum.
Het bestuur van Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum (De Dorpsdokter) heeft in
2020 een ingrijpende wijziging van de statuten doorgevoerd. De personele unie die er
bestond tussen het stichtingsbestuur en de Vereniging Heemkundige Kring Ioannes Goropius
Becanus is opgeheven. Stichting Geschied- en Oudheidkundig is nu een zelfstandige entiteit.
Dat heeft verder geen gevolgen voor de vriendenstichting.
Namens de museumstichting heeft Jeanne Verhoeven per 16 juni 2020 zitting in het bestuur
van de Stichting Vrienden van Museum De Dorpsdokter (art. 4 van de statuten).
Het museumbestuur heeft in 2020 een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage van
2.500 euro. De bijdrage is bedoeld voor aankopen en restauraties voor het seizoen 2021,
zoals het herstel van een antiek glas-in-loodpaneel, afkomstig van een apotheek in
Leeuwarden
ANBI gegevens:
Naam instelling: Stichting Vrienden van Museum De Dorpsdokter, KvK 41097423. De
stichting is opgericht in 1990.
Fiscaal nummer: 00782270. Contactadres: Secretariaat Koestraat 21, 5081 BB Hilvarenbeek.
emmanuel@naaijkens.nl
Doelstelling: Een fonds te vormen waaruit aan het museum De Dorpsdokter schenkingen, in
welke vorm dan ook, gedaan kunnen worden. De Stichting tracht het doel te verwezenlijken
door het werven van donateurs en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
(art. 2 statuten)
Beleidsplan 2020 – 2023: Actief werven van nieuwe donateurs door middel van mailings en
publiciteit in lokale en op sociale media. Met de verworven gelden kan het Museum De
Dorpsdokter haar in Nederland unieke medische collectie beheren en uitbreiden.
Beloningsbeleid: De bestuurders van de stichting krijgen geen beloning voor hun inzet.
Samenstelling bestuur op 1-1-2021:
- Wil Vennix (voorzitter)
- Emmanuel Naaijkens (secretaris)
- Jacqueline van Hazendonk (penningmeester)
- Jeanne Verhoeven (bestuurslid)

Financieel overzicht 2020
Financiele middelen 01-01-2020

€ 6495,27

INKOMSTEN
Donaties van de vrienden
(Aantal donateurs 31)

€ 3096,48

Rente spaarrekening

€

Totale inkomsten 2020

€ 3097,11

KOSTEN
Kosten bestuur, administratie

€

64,74

Kosten bank

€

119,38

Totale kosten 2020

€

184,12

0,63

Resultaat 2020 inkomsten -/- uitgaven

€ 2912,36

Bijdrage aan Museum De Dorpsdokter in 2020

- € 700,00

Financiële middelen 31-12-2020
BALANS
ACTIEF
Liquide
middelen

TOTAAL

2020
8707

8707

2019
6495

6495

€ 8707,63

PASSIEF
Kortlopende schuld

2020
1800

2019
0

Bestemmingsreserve 6907

6495

8707

6495

Toelichting kortlopende schuld 2020: Het museum heeft in 2020 een aanvraag ingediend voor een bijdrage in
restauratiekosten ten bedrage van 2500 euro. Daarvan is in 2020 700 euro uitgekeerd, in 2021 volgt de overige
1800 euro.

