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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting D’r Bickel. 

Stichting D’r Bickel is opgericht op 16-01-2023 te Beek (lb). Ons streven is het behoud van het 

mijnverleden en educatie over het mijnverleden. De focus zal voornamelijk liggen op het houden van 

scholingen, open dagen, excursies en andere activiteiten gerelateerd aan het mijnverleden. 

De statuten van Stichting D’r Bickel zijn opgericht door Notaris Pas te Beek. Nadat deze akte is 

opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgde inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst.  

ANBI 

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Een ANBI-status 

heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en 

de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

Dit plan geeft inzicht in: 

• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting 

• Werkzaamheden (projecten) van de stichting 

• Financiën 

• De manier waarop de Stichting geld werft 

• Het beheer van vermogen van de stichting  

• De besteding van het vermogen van de stichting 

• Het functioneren van het bestuur 
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2. Algemene gegevens en bestuur 
 

Algemene gegevens: 

 

Statutaire naam  : Stichting D’r Bickel 

Organisatietype  : Stichting 

Opgericht  : 16 januari 2023 

 

KvK nummer  : 88934446 

Banknummer (IBAN)  : Aangevraagd, wordt later ingevuld 

Fiscaal nummer (RSIN)  : 864828342 

 

Bezoekadres  : Havenstraat 24, 6171 EE STEIN 

Telefoonnummer  : 06 36 13 57 46 

Website  : www.drbickel.nl 

E-Mail  : info@drbickel.nl 

 

Werkgebied  : Zuid-Limburg 

Doelgroep(en)  : Geïnteresseerden in het mijnverleden, zowel kinderen als  

  ouderen 

 

 

Bestuur: 

 

Naam: : Claessens, Pascal Hendricus Maria Hubertus  

Geboortedatum en -plaats : 05-12-1996, Maastricht 

Titel : Voorzitter & Penningmeester 

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder) 

 

Naam : Pluijmers, Donna 

Geboortedatum en -plaats : 10-12-1996, Sittard 

Titel : Secretaris 

Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder) 
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3. Missie, visie en ambitie 
 

Onze missie 

Stichting D’r Bickel is opgericht om het mijnverleden tot stand te houden in Limburg en omstreken.  

De missie van onze stichting is om het culturele erfgoed van de mijnen in leven te houden, met de 

nadruk op de toekomst hiervan. 

 

Onze Visie  

Als stichting willen we ons inzetten om zowel de ouderen als de kinderen te betrekken. Een groot 

deel van de ouderen hebben ofwel in de mijnen gewerkt, ofwel veel hierover meegekregen. De 

kennis van kinderen over de mijnen is vaak beperkt en zij hebben vaak nog geen connectie met het 

onderwerp. 

 

Onze ambitie 

Binnen de stichting bevindt een kernteam van vier enthousiaste personen. De doelstelling is om 

meer mensen bewust te maken van het culturele erfgoed van het mijnverleden. Hierbij willen wij zo 

veel mogelijk partijen vinden die met ons niet alleen willen helpen het mijnverleden te behouden, 

maar ook met de educatieve doeleinden. Denk hierbij niet alleen aan samenwerkingen met scholen 

en verzorgingstehuizen, maar ook met bijvoorbeeld andere stichtingen en musea. 
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4. Doelstellingen  
 

Doelstelling: 

Wij streven er naar om meer mensen bewust te maken van het culturele erfgoed van het 

mijnverleden. Dit kan in de vorm van kennis zijn, maar ook in het bewaren van belangrijke stukken of 

plekken.  

Maatschappelijk vraagstuk: 

Ons initiatief is ontstaan uit de privécollectie van de voorzitter. Na enkele jaren verzamelen, werd het 

zijn om doel een museum op te richten, echter had hij nooit verwacht dat er, na al die jaren, nog 

zoveel belangstelling is voor het mijnverleden. Het museum is inmiddels een belangrijke 

ontmoetingsplek geworden voor veel mensen en de ontwikkeling en vraag naar samenwerkingen 

worden steeds groter. Mede hierdoor zijn wij gemotiveerd concrete stappen te zetten, zodat we de 

ideeën en energie ook echt verder in het doel kunnen steken.  

Doel initiatief: 

Iedere persoon uit de regio Limburg maar ook erbuiten heeft wel een (on)bewuste connectie met het 

mijnverleden. Ongeacht of het in de vorm van familie, nevenbedrijven of woningen is. Het 

mijnverleden is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Nederland, echter is er niet veel 

overgebleven hiervan.  

Met behulp van een persoonlijke aanpak, willen we het mijnverleden weer een plek gaan geven. 

Bereiken doel: 

Ons doel kan voornamelijk bereikt worden door gebruik te maken van de collectie van Privémuseum 

D’r Bickel, echter om evenementen, lezingen en andere activiteiten te kunnen organiseren, zullen we 

sponsoren moeten werven en kleine vergoedingen moeten vragen voor een aantal activiteiten. Zo 

kunnen we ons blijven ontwikkelen. 

Beschrijving doelgroep: 

Onze doelgroep zijn alle mensen die geïnteresseerd zijn in het mijnverleden, zowel jong als oud. 

Achtergrond, leeftijd of afkomst spelen voor ons geen rol. Bij sommige activiteiten richten we ons 

bijvoorbeeld wel meer op jongeren, om hen een stuk, voor ons belangrijke, culturele geschiedenis bij 

te brengen.  

Betrokkenheid doelgroep: 

Wij betrekken de doelgroep op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van de open 

dagen, excursies, lezingen, sociale media en onze nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen altijd 

contact opnemen voor een afspraak of om activiteiten te plannen. We staat open voor diverse 

samenwerkingen en dit vindt dan ook al meermaals per jaar plaats. Ook door middel van deze 

externe evenementen word de doelgroep steeds meer betrokken en breidt deze zich steeds verder 

uit.  
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5. Financiën 
 

Tot dit punt zijn de doelen van het museum altijd privé betaald geworden, echter willen we in de 

nabije toekomst via de Stichting deze zaken laten lopen. Hieronder zal een korte uitleg gegeven 

worden over welke inkomsten en uitgaven wij verwachten voor 2023. Uiteraard is dit slechts een 

voorspelling, omdat we nog niet weten hoe hard alles kan gaan lopen: 

 

Prognose over 2023           

Verwachte inkomsten: 

Donaties: €    650,- 

Subsidies: € 2.000,- 

Souvenirs: €    200,- 

Lezingen: €    400,- 

Totale inkomsten: € 3.250,-   

 

Verwachte uitgaven: 

Algemene kosten: €    250,- 

Evenementkosten: €  1.000,- 

Transportkosten: €     200,- 

Souvenir kosten: €     100,- 

Marketingkosten: €     450,- 

Totale uitgaven: €  2000,- 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 

Er is nog geen jaarrekening , balans of jaarverslag beschikbaar, deze wordt vanaf 16-01-2023 

bijgehouden.  
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6.  De manier waarop de Stichting geld werft 
 

De Stichting wil bovenstaand bedrag binnen krijgen door middel van: sponsoring, donaties, subsidies, 

verkoop van souvenirs en bijdrages bij activiteiten. 

 

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdrages er zijn: 

• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, een geldbedrag of middelen zal ter beschikking 

worden gesteld voor de stichting. In ruil hiervoor zal de stichting een stuk reclame maken 

door middel van het vermelden van de sponsor op de website of bij evenementen. 

• Donateurschap: Vriend van het museum. Hierbij wordt er jaarlijks een bedrag gedoneerd aan 

het museum, waarvoor de donateur in ruil exclusiviteit krijgt bij een donateursevenement en 

toegang krijgt tot onze archieven.  

• Giften: eenrichtingsverkeer, door middel van een donatie in de donatiepot bij evenementen. 

• Subsidies: financiële bijdrage vanuit de gemeente bij evenementen. 

• Lezingen: door middel van een kleine bijdrage kunnen we op locatie komen. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdrages van anderen. 
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7.   Aanvraag ANBI status 
 

Stichting d’r Bickel vraagt een ANBI-status aan. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst 

geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

 

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het 

gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van 

kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen 

gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de 

Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek 

krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.  

 

Als Stichting D’r Bickel door de Belastingdienst aangewezen wordt als ANBI, kan gebruik gemaakt 

worden van de fiscale voordelen, zoals: 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de 

instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan 

een ANBI. 

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of 

vennootschapsbelasting. 

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de 

ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 

• Voor donateurs van culturele ANBI  geldt een extra giftenaftrek. 

•  

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 

• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 

• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geenwinstoogmerk. 

• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 

• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 

vermogen. 

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 

de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 

• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel. 

• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite 
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8.  Het beheer en de besteding van het vermogen 

 

Stichting D’r Bickel zal een verplichte administratie bijhouden. Uit deze administratie zal blijken: 

•  

• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, 

welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.  

Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het 

vermogen 

van de instelling is. 

• De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van 

de Stichting. 

• Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van 

het jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden 

de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, 

een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt 

en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert 

de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de 

website. 


