Jaarverslag Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar
2021
Samenstelling bestuur:

Voorzitter:
Secretaris :
Penningmeester:

drs. L.A. de Lange
D.R. Gussekloo
H.J. de Bruijn

Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar twee keer
Volgens de doelstelling heeft onze Stichting ook in 2021 weer ondersteuning in financiële zin
geboden aan het Brandweermuseum Wassenaar.
Het aantal vrienden van de stichting is in 2021 gelijk gebleven. Het aantal van “Vrienden
voor het Leven” voor een eenmalige bijdrage van € 200 is in 2021 wegens overlijden met 1
afgenomen.
De giften en vriendenbijdragen bedroegen tezamen € 385,00 hetgeen vergeleken met 2021
een verbetering is met € 65,00.
In 2021 was het volgende aantal vrienden verbonden aan de Stichting;
Vrienden:
2018 31
2019 28
2020 26
2021 26
Vrienden voor het leven:
2018 7
2019 7
2020 7
2021 6
Naast deze donaties ontving onze stichting een gift van de Unie van Vrijwilligers in liquidatie.
Het Museum
In 2021 is het museum, net als andere culturele instellingen, vanwege de covidmaatregelen
vrijwel het gehele jaar gesloten geweest. In dezelfde periode stond het raadhuis ook nog in
de restauratiesteigers, waardoor het museum ook nauwelijks toegankelijk was.
Vrijwilligers hebben wel de collectie onderhouden en zijn doorgegaan met de registratie van
de collectie. Ook is gestart met het schrijven van een boek over 100 jaar gemeentelijk
brandweermuseum Wassenaar en de van der Mark collectie. Dit jubileumboek zal in 2023
uitkomen.
De financiële bijdrage in 2021
Er is een bijdrage van € 1.000 gereserveerd voor het project “Brand 1964” van de Stichting
Historisch Brandweermaterieel en het Brandweermuseum Wassenaar. Daarin worden vanaf
oktober 2019 in 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.
Onze stichting heeft voor dit totale project een bijdrage van € 2.500 toegezegd.
Door voornoemde reservering van € 1.000 is de afgegeven garantie gerealiseerd.

Gereedschap Materiaalwagen
Eén van de 3 wagens is eigendom van ons museum en deze werd op 18 oktober 2019
opgehaald voor restauratie. Deze Gereedschap Materiaalwagen GM), de International uit
1963, is door een restauratiebedrijf in Piershil mechanisch en technisch gerenoveerd en
gespoten en is op 7 november 2020 teruggebracht naar een tijdelijke locatie bij de
Brandweer in Den Haag. De restauratie is nu voor 85% gereed en de GM is sinds augustus
2021 gestald in een garagebox op de gemeentewerf. Vrijwilligers van het
brandweermuseum leggen nu de laatste hand aan de restauratie en de inrichting, zodat de
GM ingezet kan worden tijdens evenementen in Wassenaar en omgeving. Voor meer
informatie zie www.brand1964.nl en www.brandweermuseumwassenaar.nl.
Financieel resultaat
Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 265,90 en het vermogen van
onze stichting bedroeg ultimo 2020 € 2.369,74.
In 2021 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/RSINnummer van onze stichting is 8038.99.075.
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