ANBI informatie St. Museumbus MB200 tot en met 2019

Gegevens:
Naam
KvK nummer
E- mail
Fiscaal nummer
Bestuur

Stichting Museumbus MB200
27245721
info@busmuseum.nl
810522664
P.C.W. Baltus, voorzitter, A.D. Elema, secretaris / penningmeester.

Korte beschrijving actuele status
Inleiding
Dit plan beschrijft de status en het te volgen beleid voor de stichting voor de jaren 2017-2020.
Beleidsplan:
De Stichting Museumbus MB200 spant zich in om het Openbaar Vervoer bustype Den Oudsten Daf
met een Den Oudsten opbouw en de opvolgers daarvan voor het nageslacht te behouden. De
Stichting doet dat door de bedoelde autobussen te verwerven, restaureren, onderhouden en rijdend
en statisch aan het publiek te tonen. Daarvoor worden de bussen droog gestald in een geïsoleerde
ruimte.
Uitgevoerde activiteiten
Op dit moment leidt de stichting een min of meer rustig bestaan; er wordt weinig gereden en waar
mogelijk worden gereedschappen verhuurd en of onderdelen verkocht.
De bussen rijden ook weinig maar staan veilig en droog opgeslagen. Het bestuur houdt de bussen wel
bij en rijdend en houdt ook 2 bussen (de 6662 en de 8229) in de APK. Af en toe wordt een conditierit
gereden om de bussen gangbaar te houden.
Het bestuur en de vrijwilligers zijn druk met werk en met hun jonge gezinnen. In de toekomst hopen
het bestuur en de vrijwilligers wat meer tijd te krijgen. Tot die tijd staan de bussen in elk geval veilig
en droog.
Financiën
Het financiële beleid wordt gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde
situatie, met enige financiële reserve.
Publiciteit
De stichting heeft de beschikking over een website; www.busmuseum.nl.
Het Beloningsbeleid van Stichting Museumbus MB200
De bestuursleden van Stichting Museumbus MB200 ontvangen op geen enkele wijze een beloning/
salaris voor hun inzet, activiteiten en onkosten.

St. Museumbus MB200, exploitatierekening 2019
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Stallingskosten
Bakkosten
Verzekeringen
ESO lidmaatschap
Administratie en hostingkosten
Van spaarrekening
Totaal

C
2.000,00 Donaties
80,00 Verkoop onderdelen
658,00
100,00
146
-/- 611
2.373 Totaal

2.000,00
373,00

2.373

St. Museumbus MB200, Balans per 31-12-2019
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Bussen
Bank
Spaarrekening
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C
Eigen vermogen

18.000
1.568
7.494
27.062 Totaal

27.062

27.062

