Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van museum De Dorpsdokter
De coronapandemie liet ook in 2021 zijn sporen na op museum De Dorpsdokter in
Hilvarenbeek. Het museum moest, net als andere culturele instellingen, een deel van het
jaar de deur gesloten houden vanwege overheidsmaatregelen. En op momenten dat het
museum wel bezoekers mocht ontvangen was dat onder strikte voorwaarden. Het aantal
bezoekers was met bijna 2300 nog geen veertig procent van de bezoekersaantallen voor
corona.
Dat had ook gevolgen voor wervingsactie onder (potentiële) donateurs van Stichting
Vrienden van de museum De Dorpsdokter. In de brief aan de donateurs is wel verzocht om
zo mogelijk een extra bijdrage te geven in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor
het museum.
Het museumbestuur heeft in 2021 bij de vrienden een aanvraag ingediend voor een bijdrage
van 1200 euro voor aankopen voor de collectie. Het betreft een ziekenhuiskannetje,
15de /16de eeuw, een Majolica zalfpot, eind 16de eeuw, twee voorraadpotten apotheek,
16de eeuw en een strooppot, 17de eeuw.
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 1-1-2021/31-12-2021
- Wil Vennix (voorzitter)
- Emmanuel Naaijkens (secretaris)
- Jacqueline van Hazendonk (penningmeester)
- Jeanne Verhoeven (bestuurslid namens het museum)

Financieel overzicht 2021
Financiele middelen 01-01-2021

€ 8707,63

INKOMSTEN
Donaties van de vrienden
(Aantal donateurs 24)

€ 651,48

Rente spaarrekening

€

Totale inkomsten 2021

€ 652,08

KOSTEN
Kosten bestuur, administratie

€

74,90

Kosten bank

€

119,39

Totale kosten 2021

€

194,29

Resultaat 2021 inkomsten -/- uitgaven
Bijdrage aan Museum De Dorpsdokter in 2021
Financiële middelen 31-12-2021

0,60

€ 457,79
- € 1200,00
€ 7965,42

