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Historisch Genootschap Beemster (HGB)
Adres en gegevens:
Postadres:
Internet:
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Fiscaalnummer:
Inschrijfnummer KvK:
Oprichtingsdatum:
Statuten vastgesteld op:
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Informatie over ANBI:
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1462 ZH Middenbeemster
www.historischgenootschapbeemster.nl
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805447970

V40624472
21 april 1936
17 april 1996
526
www.anbi.nl

Organisatievorm:
De vereniging kent leden en vrijwilligers. Er zijn geen betaalde arbeidsplaatsen.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan. Het algemeen bestuur legt jaarlijks
verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de ALV.
Museum Betje Wolff, Agrarisch Museum Westerhem en afdeling Beemster Erfgoed hebben een eigen
bestuur onder verantwoording van het algemeen bestuur.
Facilitair aan het bestuur werkt een PR commissie en een redactiecommissie van de periodiek “De nieuwe
Schouwschuit”.
Het onroerend goed is ondergebracht in de Stichting Beheer Gebouwen J.A. Leegwater, die rapporteert aan
het algemeen bestuur.
Het HGB participeert in een drietal onafhankelijke organisaties, te weten: Stichting tot behoud van
korenmolen de Nachtegaal, Stichting tot behoud van Weegbrug Beemster en Stichting Simon de Heer.
Algemeen bestuur:
Kees de Groot
Hilda Reijm-Helder
Paul Pieters
Bert Jaarsma

Aafje de Jong
Jan Jobsis
Pieter Beemsterboer

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter; namens Stichting Beheer gebouwen J.A. Leegwater,
de Stichting tot behoud van de korenmolen de Nachtegaal en Stichting tot behoud
van de Weegbrug Beemster
bestuurslid; namens afdeling museum Betje Wolff en de PR commissie
bestuurslid; namens afdeling Agrarisch Museum Westerhem, de PR commissie en
Stichting Simon de Heer
bestuurslid; namens afdeling Beemster Erfgoed

Eigendommen:
De panden en inventarissen van museum Betje Wolff en Agrarisch Museum Westerhem. Het zogenaamde
voorhuis op complex Westerhem waarvan de benedenverdieping is verhuurd en de bovenverdieping
grotendeels in gebruik is als opslagruimte en depot voor museale objecten.
Beloningsbeleid:
Het algemeen bestuur, de besturen van de afdelingen, het bestuur van de stichting en de vrijwilligers
ontvangen geen van allen voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding.
Beleidsplan:

Het HGB stelt zich ten doel belangstelling op te wekken voor historie in het algemeen en voor de historie
van de Beemster in het bijzonder.
Op de website staan de activiteiten en de achtergronden van het HGB.
Voor de beide musea geldt dat zij een erkend en een geregistreerd museum zijn.
Voor de komende periode is een beleidsplan in voorbereiding. Het is de bedoeling dit beleidsplan in de
algemene jaarvergadering van maart 2014 aan de leden voor te leggen. Het vastgestelde beleidsplan zal
onderdeel uitmaken van de ANBI informatie.
Op dit moment is er geen vigerend beleidsplan.
Zie www.historischgenootschapbeemster.nl/Statuten.pdf om de statuten in te zien. Er is geen huishoudelijk
reglement.
Samenwerking:
Op verschillende terreinen wordt door het HGB en haar geledingen samengewerkt met andere organisaties
en overheden. Het HGB is bezig om samenwerkingsverbanden met anderen organisaties binnen Beemster
en de gemeente Beemster aan te gaan op gebied van historie en toerisme.
Financiën:
De inkomsten van het HGB bestaan uit contributies van de leden, toegangsgelden van de beide musea,
toegangsgelden van niet-HGB-leden bij lezingen, legaten, giften, subsidies en projectsponsoring. Voor HGBleden is de toegang tot de beide musea, bij vele evenementen en lezingen vrij.
Deze gelden worden gebruikt voor de exploitatie van de vereniging in het algemeen en de beide musea.
Zie www.historischgenootschapbeemster.nl/JAARCIJFERS.pdf om de exploitatie 2012 en begroting 2013 in
te zien.
Aan het HGB is de ANBI status toegekend. Hierdoor is schenking aan het HGB fiscaaltechnisch aantrekkelijk.

