Jaarverslag 2019
Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Limburg
De stichting ‘Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Limburg’ is opgericht met het doel het
werk van het RHCL te ondersteunen en stimuleren. De Vrienden dragen bij aan de bevordering van
archiefonderzoek en de publicatie van de resultaten daarvan. Zij geven financiële ondersteuning bij
aankopen voor onze collectie en de uitgave van publicaties.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal nummer
802307218
Post- en bezoekadres
Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
- Mw. F.N. Dingemans-Bakels, voorzitter
- Dhr. S.J.H. Vrancken, secretaris
- Dhr. P.J.A. van Meegeren, penningmeester
- Dhr. J.H. Hanssen, bestuurslid
- Mevr. A. Ruyters, bestuurslid
Beleidsplan
De stichting organiseert jaarlijks een voorlichtings- en contactdag voor de Vrienden en verleent
incidenteel financiële bijdragen ter ondersteuning van het werk van het Regionaal Historisch Centrum
Limburg.
Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Doelstelling Stichting Vrienden RHCL
De stichting heeft ten doel:
a. de stimulering en ondersteuning van het werk van het Regionaal Historisch Centrum Limburg;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op zaterdag 16 maart 2019 organiseerde de stichting de jaarlijkse Vriendendag in het gebouw van het
RHCL te Maastricht. Thema was dit jaar de herdenking van 75 jaar bevrijding van Limburg. Dhr. F.
Cammaert hield in de ochtend een presentatie over Limburgse oorlogsbronnen. In de middag
verzorgde mevr. M. Kirkels een lezing met als titel ‘Kinderen van zwarte bevrijders, een verzwegen
geschiedenis’ en sprak mevr. C. Schreuder over het project ‘Struikelstenen’, ter herinnering aan de
vervolging van de joden.
In 2019 vond de financiële afwikkeling plaats van het met steun van de Vrienden verworven
gichtregister van Visserweert, dat het RHCL in 2018 op een veiling in Brussel heeft aangekocht.

Financiële verantwoording
Balans Stichting Vrienden van het RHCL (bedragen in Euro)
ACTIVA

ultimo 2019

ultimo 2018

6.897

7.133

14.144

13.566

1.822

1.863

22.833

22.562

Voorraad publicaties
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal activa

Winst- en verliesrekening (bedragen in Euro)
2019

2018

Opbrengsten

1.902

2.139

Kosten

1.597

3.982

305

-1.843

Resultaat

PASSIVA
Eigen vermogen

Overlopende passiva
Totaal passiva

ultimo 2019

ultimo 2018

21.585

21.280

1.248

1.282

22.833

22.562

