
 

 

 

Beleidsplan 2021-2025 

 

Stichting Fonds Museum Vlaardingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur d.d. 27 september 2021 



  Stichting Fonds Museum Vlaardingen 
  KvK nummer 59473320 
__________________________________________________________________________________ 
 

Doelstelling 

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen heeft als doel het werven van middelen voor 

vernieuwing, acquisitie, programmering en educatie ten behoeve van de Stichting Museum 

Vlaardingen gevestigd te Vlaardingen aan de Westhavenkade, hetgeen in ruime zin 

overeenkomt met het doel van het Museum Vlaardingen zoals het uitgeven van boeken, 

brochures en het faciliteren van de stadskraan en het verrichten van alle verdere handelingen 

die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 

zijn. 

1. Wijze van werving van gelden 

De werving van gelden door de Stichting Fonds Museum Vlaardingen wordt gevormd door 

schenkingen, erfstellingen, legaten en door alle andere verkrijgingen en baten. 

Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. 

2. Beheer van het vermogen 

Het beheer van het vermogen van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen ligt bij de door het 

bestuur benoemde penningmeester. 

De Stichting Fonds Museum Vlaardingen houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel 

van het bestuur redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden ten 

behoeve van haar doelstelling te waarborgen. 

3. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen bestaat uit vier leden. Een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid, tevens lid van de Raad van 

Toezicht van de Stichting Museum Vlaardingen. 

De bestuurders van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen worden benoemd voor een 

periode van vijf jaar. 

4. Activiteiten van het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen is belast met het besturen van de 

Stichting. 

Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen is bevoegd, al dan niet uit haar 

midden, een of meer commissies in te stellen waarvan de taken en bevoegdheden worden 

vastgesteld door een huishoudelijk reglement. 

Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen is bevoegd een of meer reglementen 

vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur 

(nadere) regeling behoeven. De door het bestuur vastgestelde reglementen mogen niet in strijd 

zijn met de wet of met de statuten van de Stichting. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd om 

de vastgestelde reglementen te wijzigen of op te heffen. 
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Het bestuur van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen is bevoegd de statuten van de 

Stichting te wijzigen of de Stichting op te heffen. 

In alle gevallen waarin zowel de wet, de statuten van de Stichting of een eventueel reglement 

niet voorziet heeft het bestuur van de Stichting beslissingsbevoegdheid. 

5. Besteding van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen wordt aangewend ten behoeve 

van die zaken die in de doelstelling (punt 1) worden genoemd. Ondersteuning wordt alleen 

verleend aan projecten en verwervingen die passen binnen de bedrijfsstrategie/beleid en 

collectiebeleidsplan van het museum, zulks op aangeven van het museum. 

Jaarlijks zal de penningmeester van de Stichting een jaarrekening opmaken, die na vaststelling 

door het bestuur wordt gepubliceerd op de website van de Stichting Fonds Museum 

Vlaardingen (https://www.museumvlaardingen.nl/over-het-museum/stichting-fonds-museum-

vlaardingen). 

Jaarlijks wordt door de secretaris van de Stichting een jaarverslag opgesteld en na vaststelling 

door het bestuur gepubliceerd op voornoemde website van de Stichting). 

Jaarlijks wordt door de penningmeester van de Stichting een projectenoverzicht gemaakt, 

waarin per project wordt vermeld wat het project behelst, hoeveel geld er met het project is 

gemoeid en wat de looptijd van het project is. 
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