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Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar drie keer. 

Ook in 2016 heeft de Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar weer in financiële 
zin ondersteuning geboden aan het brandweermuseum te Wassenaar. 

Het aantal vrienden van de stichting, en daarmee de inkomsten  is in 2016 ongeveer gelijk gebleven; 

De giften en vriendenbijdragen bedroegen ongeveer € 800.—hetgeen vergelijkbaar is met de 
bijdragen in 2015. 

In 2016 was het volgende aantal vrienden verbonden aan de Stichting; 

Vrienden:     2015  48 2016  43 

Vrienden voor het leven:  2015 4 2016 5 

Vriend voor het leven wordt men bij een éénmalige donatie van € 200,00.  

In 2016 heeft het Brandweermuseum afscheid genomen van coördinator Kees Plaisier. Kees heeft in 
de afgelopen jaren een zeer belangrijke rol gespeeld bij vele initiatieven in het museum.  De Stichting 
Vrienden heeft binnen haar mogelijkheden de initiatieven van Kees Plaisier steeds ondersteund.  Ook 
wij danken hem voor zijn enthousiasme en energie om het Brandweermuseum op de kaart te zetten. 

De financiële bijdragen in 2016  

Een bijdrage werd verstrekt voor  de aanschaf van een printer. Tevens werd bijgedragen aan het tot 
stand komen van illustraties voor de speurtochten. Deze speurtochten zijn vooral bedoeld om jonge 
museumbezoekers op speelse wijze door de collectie van het museum te leiden. 

Ook werd in 2016 een bijdrage geleverd ten behoeven van de aankoop van 257 miniatuur 
brandweervoertuigen. 

De Stichting vrienden heeft het jaar afgesloten met een positief rekening resultaat van € 570,34 

Het vermogen van de stichting bedroeg  ultimo  2016 € 4.032,97. 

In 2016 heeft onze stichting de Culturele ANBI-status behouden.  
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren 
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Het fiscaal 
nummer van onze stichting is 8038.99.075. 
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