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afgesproken.

Kosten voortvloeiende uit de doelstellingen van het fonds worden door het fonds zelf gedragen en

zullen niet ten laste van de vereniging komen.

De secretaris van de werkgroep zal de sponsoren een bevestigingsbrief sturen van hetgeen is

Aangekochte objecten worden juridisch eigendom van de Vereniging Oudheidkamer Twente en

worden opgenomen in haar collectie.

Artikel 4:

Geldmiddelen

Door de leden van de werkgroep worden geldmiddelen voor het fonds ingezameld bij bedrijven,

instellingen en natuurlijke personen. De geldmiddelen zullen rechtstreeks door de

sponsoren worden overgemaakt op de bankrekening van het fonds. Het is de leden van

 de werkgroep niet toegestaan contante geldmiddelen te accepteren.

“Schatbewaarder van Twente” worden zij welke aangeven vier jaar achter elkaar € 500,00 te zullen

doneren aan het fonds.

Het publiektoegankelijk maken van gerestaureerde en of aangekochte objecten.  

Uit het reglement werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente":

Artikel 1:

Het fonds

Het fonds “Schatbewaarders van Twente”, hierna “het fonds” is ingesteld door het bestuur van de

Vereniging Oudheidkamer Twente, hierna “het bestuur OKT”.

Het fonds is een bestemmingsfonds (conform paragraaf 320 richtlijn jaarrekening fondsenwervende

instellingen). Bedragen mogen alleen binnen de doelstelling worden uitgegeven.

Artikel 2:

Doel

Doel van het fonds is geldmiddelen in te zamelen en een fonds te vormen voor het aankopen en

restaureren van Twents cultureel erfgoed. Het fonds beoogt Twents cultureel erfgoed

voor het nageslacht te behouden, alles in de ruimste zin van het woord.
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DEBET

Bankrekening bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente" 35.635,00

35.635,00

CREDIT

Nog over te schrijven op de lopende bankrekening van de vereniging 
* 1

188,00

Balansrekening bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente" 35.447,00

35.635,00

BATEN

Inkomsten van diverse bedrijven en particulieren 3.150,00

3.150,00

LASTEN

Porti en registratie domeinnaam 0,00

Restauratie schilderij Baaijens 339,00

339,00

Som van baten en lasten 2.811,00

Bestemming van het saldo baten en lasten 
* 2

Balansrekening bestemmingsfds. "Schatbewaarders van Twente" per 1 januari 2020 32.636,00

Mutatie (toename) 2.811,00

Balansrekening bestemmingsfds. "Schatbewaarders van Twente" per 31 december 2020 35.447,00

BALANS BESTEMMINGSFONDS "SCHATBEWAARDERS VAN TWENTE" PER 31 DECEMBER 2020

BATEN EN LASTEN BEST.FDS. "SCHATBEWAARDERS VAN TWENTE" PER 31 DECEMBER 2020
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Toelichting op de balans + het overzicht van baten en lasten:
* 1 

= kosten betaald van de lopende bankrekening van de vereniging
* 2 

= balansrekening Vereniging Oudheidkamer Twente

De werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente" bestond per

31 december 2020 uit de volgende personen:

Hems Oude Munnink, voorzitter

Jan Morsink, waarnemend voorzitter

Willem Wondergem, penningmeester

Charlotte ten Have

Marty van Dijken

Adrie Strikker

Helaas is de voorzitter, de heer Hems Oude Munnink, betrokken geweest bij een

verkeersongeval. De voormalig voorzitter, de heer Jan Morsink, heeft tijdens zijn afwezigheid het

voorzitterschap waargenomen.

Vergoedingen:

De leden van de werkgroep hebben geen financiële vergoedingen ontvangen.
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