Jaarverslag 2018
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
Bestuur Het bestuur van de Stichting Vrienden RHCL bestaat heden uit de 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.A.J. Ruyters – bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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.
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
verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018
Op zaterdag 17 maart 2018 organiseerde de stichting de jaarlijkse Vriendendag in het gebouw van
het RHCL te Maastricht. Thema was de geschiedenis van de bierbrouwerijen in Zuid-Limburg. In de
ochtend verzorgde dhr. J. van der Meij, oud-gemeentearchivaris van de gemeente Valkenburg aan
de Geul, een presentatie over de geschiedenis van het archief van de BV Gulpener Bierbrouwerij.
Aansluitend volgde een lezing van dhr. S. Vrancken over de Maastrichtse brouwerijgeschiedenis
met bijzondere aandacht voor de Brouwerij Bosch in Wyck. In de middag werd een bezoek gebracht
aan Brouwerij Bosch. Als bijzonder industrieel erfgoed is het complex uniek in Nederland, omdat
zowel het exterieur als het interieur van het mouthuis, de brouwerij en de brouwerswoning nog
volledig intact zijn.

Met financiële ondersteuning van de Vrienden is door het RHCL het zogenaamde gichtregister
Visserweert op een veiling in Brussel verworven.
Het gichtregister heeft betrekking op de vrije heerlijkheid Visserweert die in handen was van de
familie Curtius. Visserweert is een gehucht pal aan de Maas in de buurt van Echt-Susteren. In het
register zijn tal van juridische gegevens over onroerend goed vastgelegd over de periode 1664-1796.
Voor de verwerving stelden de Vrienden een bijdrage van € 300 ter beschikking.

Financiële verantwoording

Balans Stichting Vrienden van het RHCL (bedragen in Euro)
ACTIVA
Voorraad publicaties

Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal activa

ultimo 2018

ultimo 2017

7.133

9.287

13.566

15.688

1.863

1.966

22.562

26.941

Winst- en verliesrekening (bedragen in Euro)
2018

2017

Opbrengsten

2.139

2.479

Kosten

3.982

4.552

Resultaat

-1.843

-2.073

PASSIVA
Eigen vermogen

Overlopende passiva

Totaal passiva

ultimo 2018

ultimo 2017

21.280

23.123

1.282

3.818

22.562

26.941

