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Beleidsplan Melchior Stichting
Werkzaamheden
Simon Melchior, wiens wieg in Oudesluis stond, legde de financiële basis voor
het Zijper Museum.
Hij vermaakte een legaat aan de (voormalige) gemeente Zijpe onder de
voorwaarde dat er een oudheidskamer / museum mee gestart zou worden.
De gemeente aanvaardde dat (1970) en belastte een commissie met de
inrichting (1973) en het beheer.
Het museum wordt gerund door vrijwilligers.
In mei 2000, toen het museum een financiële schenking kreeg is “de Melchior
Stichting t.b.v. het Zijper Museum opgericht.
De Stichting fungeert als steunstichting voor het museum en ontvangt en
beheert de schenkingen aan het Zijper Museum.
Werven gelden
De Melchior Stichting werft niet actief, maar wordt door een folder van het
Zijper Museum wel onder de aandacht gebracht voor eventuele schenkingen.
Momenteel is het mogelijk om een vriendenpas aan te schaffen en wordt er
nagedacht over andere mogelijkheden om te werven.

Vermogensbeheer
Er wordt geen actief beleggingsbeleid gevoerd.
Het te beheren geld staat sinds half 2014 op een zakelijke spaarrekening en een
vermogen spaarrekening. De kwartaalrekening is toen opgezegd.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van het
Zijper Museum in de vorm van een lening of een gift. De lasten voor het
gebouw waarin het Zijper Museum gevestigd is en eigendom is van de Melchior
Stichting worden deels verdisconteerd in de huur die het Zijper Museum
betaalt aan de Melchior Stichting.
Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Doelstelling
Het bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper
Museum te ondersteunen in haar activiteiten alsmede het beheer van die
middelen en toezien op een goede besteding hiervan en het verrichten van
handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

FINANCIËLE GEGEVENS

Jaarcijfers 2021
euro
inkomsten

Giro
Saldo 1 januari 2021
verzekering Schagerweg 97d
bankkosten
kosten onderhoud
representatiekosten
belasting OZB
waterschapsbelasting
donatie
huurinkomsten Schagerweg 97d

49.766,69

totaal

57.894,29

2.480,23
105,33
9.690,00
0,00
533,00
90,50
600,00
7.527,60

Saldo 31-12-2021

Saldo 1 januari 2021
rente tot 1 januari 2020

2.198,11
0,00

31-12-2021

2.198,11

Giro Vermogenspaarrekening
Saldo 1 januari 2021
rente tot 1 januari 2020

48.633,95
0,00

31-12-2021

48.633,95

saldo

Activa:
museum Schagerweg 97d
zonnepanelen
Schagerbrug, maart 2022

12.899,06
44.995,23

Zakelijke Spaarrekening

saldo

euro
uitgaven

135000,00
9.690,00

