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Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar twee keer. Een keer onder voorzitterschap van
waarnemend burgemeester J.F. Koen en één keer onder leiding van drs. L.A. de Lange, de
per 18 juli door de Kroon benoemde eerste burger van Wassenaar.
Ook in 2019 heeft onze Stichting weer in financiële zin ondersteuning geboden aan het
Brandweermuseum te Wassenaar.
Het aantal vrienden van de stichting, en daarmee het bedrag aan “gewone” inkomsten is in
2019 iets terug gelopen. Het aantal van “Vrienden voor het Leven” voor een eenmalige
bijdrage van € 200 is in 2019 niet gewijzigd.
De giften en vriendenbijdragen bedroegen tezamen € 394,00 hetgeen vergeleken met 2018
een daling is met € 358,50.
In 2019 was het volgende aantal vrienden verbonden aan de Stichting;
Vrienden:
2016 43
2017 40
2018 31
2019 28
Vrienden voor het leven:
2016 5
2017 5
2018 7
2019 7
Het Museum
We hadden zo gehoopt op meer bezoekers in 2019 maar het raadhuis De Paauw is nog
steeds in grondige renovatie en dat belemmert het aantal bezoekers.
De toegankelijkheid was beperkt en de uitstraling van het raadhuis, geheel in de steigers,
was niet bepaald uitnodigend. Wij hopen dat De Paauw in de loop van 2020 weer in de oude
luister zal zijn hersteld en dat het museum daarmee ook een bezoekersimpuls zal krijgen.
De financiële bijdrage in 2019
Een bijdrage van € 750,00 werd gereserveerd voor het project “Brand 1964” van de Stichting
Historisch Brandweermaterieel en het Brandweermuseum mWassenaar. Daarin worden de
komende 3 jaar 3 International Harvester brandweerwagens gerestaureerd, authentieke
brandweeruitrusting verzameld en ervaringen van brandweerlieden uit die tijd vastgelegd.
Dit moet leiden tot een totaalbeeld van de brandbestrijding in de 60-er jaren. Leidend hierbij
is de grote brand in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag in 1964. Eén
van de 3 wagens is eigendom van ons museum en deze werd op 18 oktober opgehaald voor
restauratie. Onze stichting heeft voor dit totale project een bijdrage van € 2.500 toegezegd.
Voor meer informatie zie www.brand1964.nl.

Het jaar 2019 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 482,58 en het vermogen van
onze stichting bedroeg ultimo 2019 € 3.402,97.
In 2019 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.
De secretaris,
Rob Gussekloo

