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De Stichting Steunfonds Drents Museum is opgericht in 2004.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Meppel onder nummer 04073335.
RSIN816.088.329.
De Stichting is statutair gevestigd op Brink 1, 9401HS Assen.
Vanaf 1 januari 2008 is de Stichting Steunfonds Drents Museum door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het beleidsplan is vastgesteld d.d. 25 juni 2018 en heeft betrekking op de
periode 2018 – 2023.

In dit plan staan in hoofdlijnen de ambities van de Stichting Steunfonds
Drents Museum en de invulling daarvan. Het geeft aan wat wij als
Stichting willen bereiken (strategie) en hoe wij dat willen bereiken
(beleid).
Missie:
Het ondersteunen van de Stichting Drents Museum of rechtsopvolgers bij
noodzakelijke of gewenste uitgaven die niet uit de reguliere inkomsten kunnen
worden voldaan.
Doelstelling:
Het vergaren van fondsen ter financiering van noodzakelijke investeringen,
waarvoor de Stichting Drents Museum geen reguliere inkomsten geniet.
Beleid:
De communicatie met het kunstminnende publiek optimaliseren door middel van:







versteviging van de banden met onze relaties
verkleining van de afstand tussen donateur en begunstigde
het zichtbaar maken van de Stichting en haar doelstellingen
optimalisering van de transparantie van de Stichting
het verrichten van alle verdere handelingen die verband houden met het
bereiken van onze doelstellingen (in de ruimste zin) of daartoe
bevorderlijk zijn
het beheren van fondsen ten behoeve van de continuïteit van de Stichting

Werkzaamheden van de Stichting:
De Stichting werft fondsen en ontvangt en beoordeelt daarnaast
bestedingsmogelijkheden in nauw overleg met de directie van het Drents
Museum. Dit gaat om noodzakelijke investeringen binnen het Drents Museum.
Beheer:
Jaarlijks blijkt uit de jaarrekening van de Stichting de samenstelling van het
vermogen. Deze wordt jaarlijks op de website van het Drents Museum
gepubliceerd.
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Wervingsgelden:
De Stichting beschikt over de benodigde middelen, door middel van het
verkrijgen van donaties, schenkingen, legaten en erfenissen.
Donaties:
Via de website www.drentsmuseum.nl verwerven we vanaf juni 2020 gelden door
middel van een doneermogelijkheid bij het aanschaffen van een museumticket,
en ook via een donatiepagina los van het aanschaffen van een museumticket. De
geworven gelden komen allemaal ten goede van Stichting Steunfonds. De
donateur blijft anoniem bij een donatie in de ticketstraat, op de donatiepagina
heeft de donateur de mogelijkheid om anoniem te blijven of om een emailadres
achter te laten voor het ontvangen van een bedankje.
Vermogensbeheer:
Het vermogensbeheer van de Stichting moet weloverwogen en op
verantwoordelijke wijze aangevat worden. Het zal zich bij een korte
beleggingshorizon op voorhand beperken tot het aanhouden van gelden op
spaarrekeningen. Indien er, bij een langere beleggingshorizon, wel middelen
worden belegd, mag dit alleen door gebruikmaking van professionele
vermogensbeheerders van Nederlandse banken.
Kostenstructuur Stichting:
De werving- en beheerkosten omvatten slechts het minimale dat nodig is om
legaten en erfenissen te verkrijgen. Doorgaans blijft dit beperkt tot de
notariskosten die hiermee gemoeid zijn. De kosten die verband houden met
fondsenwervende activiteiten moeten echter worden voldaan. Bureaukosten van
het Drents Museum worden in principe niet in rekening gebracht. Toevertrouwde
middelen komen dan ook nagenoeg integraal toe aan door het bestuur
goedgekeurde projecten. De Stichting houdt een garantievermogen van
€10.000,- aan.
Betalingsverkeer:
In overleg met de directie van het Drents Museum is een handvest vastgesteld
voor de manier waarop het uitgaand betalingsverkeer kan worden gerealiseerd.
Voorzitter en penningmeester zijn gezamenlijk bevoegd voor de bankrekeningen.
De afdeling Development van het Drents Museum ontvangt van alle bancaire
handelingen rechtstreeks de verantwoording.
Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen, te weten voorzitter, secretaris en
penningmeester. In het bestuur is de directie van het Drents Museum als
secretaris rechtstreeks vertegenwoordigd.
Beloning bestuursleden:
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij
uitzondering kunnen in het belang van de Stichting gemaakte onkosten worden
vergoed, na goedkeuring van een verzoek daartoe door het voltallige bestuur.
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Besluitvorming toekenning gelden projecten:
Het bestuur komt in de regel vier keer per jaar bij elkaar. Voor rechtsgeldige
besluiten moeten alle bestuursleden aanwezig zijn.
Besluiten voor toekenning van gelden ten gunste van het Drents Museum worden
bij meerderheid van stemmen genomen.
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