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DOEL INSTELLING
De stichting heeft ten doel:
Het kweken van een maatschappelijk platform ter ondersteuning van Stichting Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort.
Het met raad en daad bijstaan van het bestuur van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Het werven van gelden ter ondersteuning van projecten, passend bij de doelstelling van Stichting Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort.
Het verrichten van hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, voorzover de bekostiging daarvan door subsidie niet mogelijk is. 

BESTUURSAMENSTELLING
Voorzitter M.F. Swets 
Secretaris J. van Dijke 
Penningmeester J.W.M. Pothof
Algemeen bestuurslid C.I. Moonen - Eekhart
Algemeen bestuurslid J. van Dijke 
Algemeen bestuurslid P.J. Lomans

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Kring van Beschermers
van Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

BELONINGSBELEID INSTELLING
Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft geen werknemers. 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte
werkzaamheden ten behoeve van Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument
Kamp Amersfoort. 

BELEIDSPLAN
Profiel
Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort is opgericht ter ondersteuning, in de 
meest brede zin, van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort omvatten 
met name de fondsenwerving, het kweken van een breder maatschappelijk platform en het met raad en daad 
bijstaan van het bestuur van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Werving fondsen
De werving van fondsen is gestart met benaderen van regionale bedrijven die zich voor langere termijn financieel 
aan de Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort willen binden en vervolgens 
ook particulieren en overheden worden benaderd. 

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

http://www.kampamerfoort.nl/
mailto:info@kampamersfoort.nl


BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Balans 31-12-2018 31-12-2017
Activa
Voorraden 27.344€         29.997€      
Overige vorderingen en overlopende activa 1.355€           2.957€        
Liquide middelen 55.632€         40.501€      
Totaal Activa 84.331€         73.455€      

Passiva
Besteedbaar vermogen 53.494€         42.544€      
Bestemmingsreserves 29.136€         29.136€      
Crediteuren 600€              75€             
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 1.100€           1.700€        
Totaal Passiva 84.330€         73.455€      

Staat van baten en lasten 2018 2017
Baten
Baten uit fondsenwerving 27.168€         24.182€      
Totaal baten 27.168€         24.182€      

Lasten 
Bijdragen aan Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 13.800€         32.500€      
Bedrijfsvoering 2.223€           9.848€        
Financiele baten en lasten 195€              70€             
Totaal lasten 16.218€         42.418€      

Resultaat 10.950€         -18.236€    

Resultaatverdeling 
Mutatie besteedbaar vermogen 10.950€         -12.724€    
Dotatie bestemmingsreserve -5.512€      

10.950€         -18.236€    

Toelichting op balans
De activa en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan geheel ter vrije beschikking 
aan Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere
marktwaarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Toelichting resultatenrekening
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor 
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de 
voorwaarden werd voldaan. 

Verstrekte bijdragen aan Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
De verstrekte bijdragen worden verantwoord in het jaar dat waarover de toezegging is gedaan. 



RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
De Stichting is in 2013 gestart met het inventariseren van bestaande sponsors en donateurs. 
Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van regionale bedrijven als potentiële sponsoren.
Daaruit is een selectief aantal daadwerkelijk benaderd. 
De Stichting staat het bestuur van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort met raad en daad bij en heeft
onder meer advies uitgebracht over het concept beleidsplan. 
De Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort financiert (educatieve) projecten
van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, welke projecten niet door Ministerie, andere overheden, 
fondsen of serviceclubs worden ondersteund. 
Daarnaast staat de Stichting Kring van Beschermers garant voor een structurele financiële ondersteuning van
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, met name gericht op educatie. 

Ook dit jaar stond bijna volledig in het teken van het werven van gelden voor de verbouwplannen van Stichting
Nationaal Monument Kamp Amersfoort. 
Daartoe is de flyer aangepast en is de lange lijst van bedrijven en instellingen in de regio geactualiseerd en zijn er
vele contacten geweest. 
Ondertussen is er wel duidelijk voortgang geboekt, ook door Kamp-Amersfoort zelf, en wel zodanig dat de
aanbesteding in het najaar kon worden gedaan. 
De stichting heeft financieel kunnen bijdragen aan een specifiek project van Kamp-Amersfoort. 
Een project van het digitaal vastleggen en ordenen van 100 interviews met oud-gevangenen. 
Deze interviews makken een wezenlijk onderdeel uit van de educatieve taak van Stichting Nationaal monument 
Kamp-Amersfoort.
De stichting heeft het jaar 2018 positief kunnen afsluiten met een batig saldo, dat aan het eigen vermogen
wordt toegevoegd.
Het is van essentieel belang om ‘vet op de botten’ te hebben om ook in de toekomst Stichting 
Nationaal Monument Kamp-Amersfoort te kunnen blijven steunen in het realiseren van projecten.
De bestemmingsreserve heeft het specifieke doel om de nieuwbouwplannen te steunen.
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