













 
 


 


 
 
 
 
 






























 
 















































Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

FISCALE POSITIE

Algemeen

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

A. Noordhof AA                                                           
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

BESTUURSVERSLAG

Oprichting

Blijkens de statuten d.d. 9 december 2003, verleden door notaris mr. Roeland Heule, is de Stichting
Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen opgericht.

Activiteiten

De Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen, statutair gevestigd te Kampen, heeft ten doel
het materieel en immaterieel ondersteunen van het Stedelijk Museum te Kampen, zulks in de meest
ruime zin van het woord. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

- Fondsenwerving;
- Het beheren en beschikbaar stellen van fondsen ten behoeve van restauratie- en
- publieksactiviteiten;
- Het werven, opleiden en vervolgens détacheren en begeleiden van vrijwilligers die

werkzaamheden voor het Stedelijk Museum zullen verrichten.

Bestuur

In het boekjaar werd het bestuur van de Stichting gevoerd door:
- H.R. Schaafsma, voorzitter;
- G.H. Bastiaan - de Groot, secretaris;
- S.J. van Dijk, penningmeester;
- P.H. Kalt, bestuurslid.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten 2020

In 2020 heeft de Stichting haar naam gewijzigd van Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen
naar Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen. In 2020 is mede door het uitbreken van de
Coronacrisis een jaar vol uitdagingen geweest. Financieel staat de stichting er goed voor, in 2020 heeft 
de Stichting een sponsorbijdrage ontvangen van € 2.500 van Campus Holding B.V.. 

Vooruitblik 2021

Voor 2021 heeft de Stichting vanuit haar doelstellingen een schilderij Korenschoven aangekocht van Jo
Koster van Hattem. Daarnaast heeft de Stichting een subsidie ontvangen van het VSB fonds van
€ 60.261. Als Stichting kijken we verder uit naar nieuwe bestuursleden en verdere samenwerking met het
Stedelijk Museum.

Kampen, 17 september 2021

H.R. Schaafsma
Voorzitter

G.H. Bastiaan - de Groot
Secretaris

S.J. van Dijk
Penningmeester
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