
Publicatie 2017 VMM  

1 van 3 

 

Onderstaand de publicatie van de vereiste gegevens over het boekjaar 2017: 
 
Naam van de instelling: 
 
 Stichting Vestingmuseum Maastricht (VMM) 
  
 
Contactgegevens: 
 
 Stichting Vestingmuseum Maastricht, 
 Marsanahof 41, 
 6215 TR Maastricht. 
 Tel: 06-40244097 
  
 
Doelstellingen: 
 

A. Informeren, en het doen beleven, over het Maastrichts Vestingverleden.  

B. De Helpoort als “toegangspoort”  tot  vesting Maastricht. 
 
 
Beleidsplan: 
 

 Informeren over het vestingverleden en het beleven van het Maastrichtse vestingverleden  

 De Helpoort zal in metaforische zin als toegangspoort tot de vesting Maastricht gaan dienen. 

 Doel is de bezoeker te informeren over het Maastrichts vestingverleden aan de hand van voorwerpen, 

zoals kaarten/prenten en digitaal beeld en geluidmateriaal 

 Hiertoe wordt nog een collectieplan samengesteld 

 Aan de hand van het collectieplan, zal vervolgens een inrichtingsplan, een investeringsplan en een 

exploitatieplan opgesteld gaan worden 

 Aan de hand van het investeringsplan en exploitatiebegroting zullen subsidie aanvragen gedaan worden 

bij diverse subsidieverstrekkers. 

 Afhankelijk van subsidietoezeggingen komt er een go/no go voor de realisatie van een vestingmuseum.  

 Aan de hand van collectieplan en inrichtingsplan aanvragen van de museumstatus. 

 Nadat ons museumstatus is toegekend aanvraag indienen voor deelname aan de Museumjaarkaart. 

 Definitieve inrichting van Vestingmuseum Maastricht.  

 Opening van Vestingmuseum Maastricht. 

 
 
  
Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: 

 
 Voorzitter:    Koos Consten 

Penningmeester :  Chrit Masotte 
Secretaris:    Han Bergs 
Bestuurslid/Vrijwilligerszaken:  Hans Beckers 
Bestuurslid/Juridische zaken:  Wim Voogt 
 

 
Beloningsbeleid: 
 

De bestuursleden van VMM ontvangen voor hun werk géén beloningen. 
Enkel gemaakte kosten worden, tegen inlevering van nota’s, vergoed.  
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
 

Op 8 november 2017 de oprichting van de Stichting bij de notaris 
 

Financiële verantwoording 2017 
 
 
 

Balans:       2017     
   

      
  

activa:               

  ING Bank     117,25       

                

totaal activa       117,25       

  
      

  

  
      

  

passiva:                

  Eigen vermogen:             

  Algemene reserve      7,75       

  Ntb kosten     109,70       

                

totaal passiva       117,25       

 
 
 

Exploitatie   werkelijk     

  
 

2017 
 

  

  
   

  

Donaties  Stichting Maastricht Vestingstad   500,00      

Oprichtingskosten:         

Notaris    -332,75     

Kamer van Koophandel 
 

 -50,00     

Bestuurskosten   -25,00      

Website   -84,70      

          

Exploitatie resultaat   7,55      

     

Toewijzing Exploitatie resultaat     

Algemene Reserve  7,55    
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Toelichting Exploitatie en Balans 2017:  
 
Algemeen:  
De Stichting Vestingmuseum Maastricht (VMM) is op 8 november 2017 notarieel opgericht.  
VMM is een dochterstichting van de Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) .  
In de statuten is formeel vastgelegd dat bestuurders van VMM ook bestuurder moeten zijn SMV.  
 
Exploitatie:  
In 2017 zijn, buiten de feitelijke oprichting, nog weinig financiële activiteiten ontplooit binnen VMM.  
Enige inkomstenbron was een donatie van Stichting Maastricht Vestingstad  
 
 
Balans:  
In de balans is de verdeling van het exploitatieresultaat 2017 reeds in de reserves opgenomen.  
Zie voor bedragen de laatste regels van het exploitatieresultaat. 


