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Algemene gegevens:
Naam ANBI:

Stichting Jopie Huisman Foundation

KvK

75445050

RSIN/Fiscaal nr.

860285807

Adres
Postcode

Noard 6
8711 AH Plaats
Workum
0515-543131
info@jopiehuismanmuseum.nl

Tel.
Email

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Frans Sikkes
Secretaris
Sjoerdtje de Visser
Penningmeester
Henk Wiersma
Leden
Janna vd Velde
Zwier Kroesse
 De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
 De Stichting heeft geen personeel in dienst
Doelstelling
Artikel 2 van de statuten.
De Stichting stelt zich ten doel:
 het leveren van bijdragen aan investeringen gericht op het verduurzamen, instandhouden,
onderhouden en vernieuwen van de huisvesting van het Jopie Huisman museum
 het leveren van bijdragen aan het beheren, behouden en instandhouden van het erfgoed van
Jopie Huisman
 het leveren van bijdragen ter ondersteuning en stimulering van de activiteiten van het Jopie
Huisman museum
 het leveren van bijdragen aan toegankelijk houden van het erfgoed van Jopie Huisman, voor
de huidige en volgende generaties
 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
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De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het werven van fondsen bij particulieren of organisaties
b. het ontvangen van vergoedingen en bijdragen van de door de stichting
geleverde diensten
c. het ontvangen van subsidies (gewone en periodieke) giften en donaties,
schenkingen, legaten en nalatenschappen
 De Stichting streeft geen winst na. Bij het ontbinden van de Stichting zal het
batig saldo na vereffening door het bestuur worden aangewend
overeenkomstig de doelstelling van de stichting (statuten artikel 12 lid 6)

Beleid 2019 - 2025
1. Onze missie
Financiële ondersteuning van het Jopie Huisman Museum ten aanzien van de
huisvesting, collectie, gedachtengoed, toegankelijkheid. Dit alles in de ruimste zin van
het woord.
2. Onze visie
Het werven van voldoende middelen om de financiële ondersteuning duurzaam te
kunnen uitvoeren
3. Onze doelen
Om onze visie te kunnen verwezenlijken willen we in de periode tot 2025 € 50.000,verwerven vanuit verschillende bedrijven en personen.
4. Onze strategie
Via persoonlijke netwerken organisaties en personen benaderen en de Jopie Huisman
Foundation onder de aandacht brengen.

Beheer

Activiteiten 2019.
In het startjaar van de Jopie Huisman Foundation (JHF) is het bestuur samengesteld en
zijn er drie bestuursvergaderingen gehouden. De volgende onderwerpen zijn
besproken: treasurybeleid (vastgesteld), ANBI-status (aangevraagd), donaties.
Jaarverslag en jaarrekening
Het eerste boekjaar loopt van 18 juli 2019 (datum oprichting) tot 31 december 2020.
Derhalve wordt het eerste jaarverslag inclusief de eerste jaarrekening, opgesteld in het
voorjaar van 2012.
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Activiteiten 2020
In 2020 zijn alle activiteiten vanwege COVID-19 opgeschort en is er één keer vergaderd
op 6 februari 2020 en zijn er geen verdere acties uitgevoerd.

Stichting Jopie Huisman Foundation
Jaarrekening
over de periode 18 juli 2019 tot en met 31 december 2020
(eerste boekjaar)

BALANS (in euro)

31 december 2020

Activa

Liquide middelen
Saldo betaalrekening RABObank 10.000

Passiva

Eigen vermogen

10.000

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro)
2020

Baten

0

Lasten

0

Saldo van baten en lasten

0
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Waardering van activa en passiva
Alle balansposten zijn gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Liquide middelen
Over de liquide middelen kan vrijelijk worden beschikt.

Eigen vermogen
In de verslagperiode zijn donaties ontvangen ter waarde van 10.000 euro, welke rechtstreeks aan het
eigen vermogen zijn toegevoegd. Dit vermogen is ter beschikking zoals in de statuten bepaald.

Baten
In de verslagperiode zijn er geen rentebaten of beleggingsopbrengsten.

Lasten
De bank- en overige kosten in de verslagperiode zijn ten laste gekomen van het Jopie Huisman
Museum.
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