
 

 

ANBI status Stichting Hedels Historie 

Naam van de instelling Stichting Hedels Historie, ook bekend als Historisch 

Museum Hedel 

RSIN (fiscaalnummer) 7509017 

KvK nummer 41059135 

Post- of bezoekadres Voorstraat 2 

5321 GH Hedel 

Email: info@historischmuseumhedel.nl 

Visie Het Hedels Museum toont een blik op het dorp Hedel en 

biedt Hedel en omgeving zijn verhaal, archeologie en 

geschiedenis. 

Duidelijke beschrijving van de 

doelstelling 

De Stichting Hedels Historie streeft ernaar de kennis van 

de geschiedenis van Hedel te bevorderen door: 

a. het onderzoeken of laten onderzoeken van de 

geschiedenis van Hedel, alsmede het stimuleren van het 

voornoemde 

b. het publiceren en bekendheid geven aan de resultaten 

van het onder a. genoemde 

c. zoveel mogelijk historische goederen, zowel roerende 

als onroerende, te laten conserveren, restaureren c.q. 

reconstrueren 

d. het beheren van een museum 

e. het bijeenbrengen en verzamelen van oudheidkundige 

voorwerpen, betrekking hebbend op of van oudsher een 

band hebbend met de gemeente Hedel 

f. het verzamelen van historische bronnen 

g. de bevolking van Hedel te interesseren in de historie 

van haar eigen dorp 

h. het bijeenbrengen van de nodige fondsen, noodzakelijk 

voor het verwezenlijken van bovengenoemde 

doelstellingen. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan De werkzaamheden van de stichting zullen in achtneming 

met de beschreven doelstelling bestaan uit: 

 Exploiteren van een museum; 

 Tentoonstellen van collectie; 

 Verwerven van middelen om de doelstelling van de 

stichting te ondersteunen. 
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A.P. Quik 

Beloningsbeleid De bestuursleden genieten geen beloning voor hun 

werkzaamheden en ontvangen geen vacatiën of 

presentiegelden. Voor eventueel werkelijk gemaakte 

kosten ontvangen zij een vergoeding. 



 

 

 

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers waarbij de 

eventueel gemaakte kosten die zij maken bij de uitvoering 

van hun werkzaamheden voor vergoeding in aanmerking 

komen. Voor de werkzaamheden van de vrijwilligers 

worden geen vergoedingen verstrekt. 

 

Het bestuur kan besluiten dat er voor bepaalde 

werkzaamheden die in lijn liggen met de doelstelling van 

de stichting en waarvoor de benodigde expertise niet 

aanwezig is binnen de stichting, derden kunnen worden 

benaderd wier werkzaamheden voor een vergoeding in 

aanmerking komen. 

Verslag van de uitgeoefende 

activiteiten 

De inkomsten van de stichting bestonden in 2015 uit 

ontvangen donaties, subsidies, inkomsten uit het museum 

en overige inkomsten. Hier tegenover stonden 

huisvestings- en overige kosten. In 2015 heeft de VVHO 

(Vereniging van Hedelse Ondernemers) een loterij 

gehouden ten bate van het Museum, in het kader van 

Hedel 1200 jaar. 

 

De stichting heeft in 2015 activiteiten verricht die in lijn 

liggen met de doelstelling. In verband met de viering van 

Hedel 1200 jaar, hebben het Regionaal Archief 

Rivierenland en het Museum een speciale tentoonstelling 

georganiseerd. Tevens is een aantal activiteiten gedaan 

samen met de Hedelse basisscholen. Het museum heeft bij 

diverse Hedelse organisaties gesuggereerd om aandacht te 

besteden in 2015 aan Hedel 1200 jaar.  

 

  



 

 

 

Financiële verantwoording 2015: 

 

Het exploitatieresultaat is beïnvloed door de opbrengst van de loterij georganiseerd door de VVHO (€ 

1.943). Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van de verschillende bestemmingsreserves. 

 

Activa Passiva

Vaste activa (P.M.) 0 Bestemmingsreserves 43.216

Vlottende middelen 43.216 Kortlopende verplichtingen 0

Totaal Activa 43.216 Totaal Passiva 43.216

Inkomsten Kosten

Bijdragen, w.o. subsidies 4.980 Onderhoud gebouw & collectie 322

Donaties & Giften 4.012 Energie 1.993

Inkomsten museum 6.273 Verzekeringen & Belastingen 1.767

Financiele baten 184 Administratie en betuurskosten 731

Overige kosten 5.238

Bankkosten 121

Totaal inkomsten 15.449 Totaal Kosten 10.172

Exploitatie resultaat 5.276

Totaal 15.449 15.449

Balans per 31 december 2015

Exploitatie rekening 2015


