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Stichting Maastricht Vestingstad (afgekort “SMV”) heeft op 23 juli 2015 van de Belastingdienst een 
beschikking ontvangen waarin de Stichting vanaf 1 januari 2015, formeel wordt aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).  
 
 
Onderstaand de publicatie van de vereiste gegevens over het boekjaar 2017: 
 
Naam van de instelling: 
 
 Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) 
 
RSIN/Fiscaal nummer: 
 
 803376856 
 
Contactgegevens: 
 
 Stichting Maastricht Vestingstad, 
 Marsanahof 41, 
 6215 TR Maastricht. 
 Tel: 06-40244097 
 Mail: secretaris@maastrichtvestingstad.nl 
 Website: www.maastrichtvestingstad.nl   
 
Doelstellingen: 
 

A.  Het verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek naar vestingwerken en vestingverleden 
van de stad Maastricht en publiceren hierover 

B. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden over onderhoud, restauratie en opnieuw 
beleefbaar maken van bestaande vestingwerken c.q. nog in de bodem aanwezige vestingresten 

C. Het bevorderen van de publieke belangstelling voor de Maastrichtse Vestingwerken en het geven 
van voorlichting hierover. 

 
Beleidsplan: 
 
 Ad.A: 

De stichting heeft de focus gericht op publieksvoorlichting en de transfer van infocentrum 
Helpoort naar Vestingmuseum Maastricht, daarbij is deze doelstelling het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek op dit moment van tweede orde.. 
 
Ad. B: 
In 2017 heeft:  
a. Smv heeft, in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn,  adviezen gegeven, via het 

gemeentelijk overleg ( het reguliere vestingoverleg)  aangaande de restauratie 
werkzaamheden in Fort Willen en de Nieuwe Bossche Fronten.  

b.  Er is  een samenwerking gestart met Stichting Sint Servaas, het RHCL en Stichting 

Industrieel Erfgoed. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling over Maastricht in de St 

Servaaskerk, waarin de 4 deelnemers zich presenteerden als “ Erfgoed Beweegt”  

c. Er is een samenwerking gestart met Hogeschool Zuyd, waarin SMV ondersteuning heeft 

gevraagd bij een aantal marketing activiteiten. 

d.  Medewerking verleend aan het thema “ kint geer eur eigen Vestingstad”. Een initiatief van 

het Centre Ceramique. Bedoeling is om dit in de toekomst in de vorm van rondleidingen verder 

te gaan uitrollen 

e.  Orientatie bezoeken uitgevoerd op subsidie bronnen. Zo is er o.a. een bezoek gebracht aan 

een presentatie georganiseerd door de Stichting Mondriaan  

mailto:secretaris@maastrichtvestingstad.nl
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f. Op verzoek van de gemeente, medewerking verlenen door het geven van rondleidingen in de 

verdedigingswerken van Maastricht aan bv Maastrichtse politieke partijen. De rondleidingen 

warden dan in samenwerking gegeven met het CNME  of Vereniging tot het behoud van 

Natuurmonumenten.  

 
 
Ad.C: 
SMV probeert, mede via haar website en Facebook, inwoners en bezoekers van Maastricht te 
informeren over haar vestingwerken en vestingverleden. Tevens verzorgt SMV lezingen over, en 
rondleidingen in/rond en op de vestingwerken.. De rondleidingen staan ook op de website van de 
VVV vermeld en kunnen via die website online geboekt worden. 
SMV huurt van Gemeente Maastricht, met grote trots, de oudste stadspoort van Nederland (de 
Helpoort) welke jaarlijks, vanaf tweede Paasdag tot 1 november, geopend is van 13.00 tot 16.30 
uur voor haar inwoners en bezoekers. Vrijwilligers van SMV ontvingen in de Helpoort  ruim 9.000 
bezoekers (merendeel buitenlandse bezoekers) en verstrekten informatie over het trotse 
vestingverleden. 
SMV nodigt jaarlijks alle groepen 7/8 van Maastrichtse basisscholen en omgeving uit om deel te 
kunnen nemen aan haar Scholenproject. Vrijwilligers van SMV bezoeken vooraf de scholen en 
geven dan voorlichting over de Maastrichtse Vestinggeschiedenis. Enkele dagen daarna worden de 
leerlingen uitgenodigd in de Helpoort en rondgeleid over de zuidelijke stadsmuren waarbij 
afsluitend een korte tocht in “Ondergronds Maastricht” in de kazematten wordt gemaakt. 
Voornemens zijn er om deze tochten  ook aan het voortgezet onderwijs te gaan aanbieden . SMV 
heeft in 2017 een subsidie mogen ontvangen van de Stichting Kannunik Salden waarbij ze komende 
drie jaren het Scholenproject gratis kan gaan aanbieden richting de Maastrichtse Basisscholen 
startend vanaf 2017. 
SMV heeft, onder de naam “Vrienden van de Vesting Maastricht”, een groep van trouwe 
donateurs.  
Jaarlijks stelt het bestuur van SMV een activiteitenplan op voor haar “Vrienden”. Een 
activiteitenplan bestaat uit lezingen, rondleidingen en deelnamemogelijkheid aan de jaarlijkse 
excursie. 
De vrijwilligers in de stichting verrichten onverplicht en onbetaald activiteiten ten behoeve van 
anderen of de samenleving". 
 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: 
 

 Voorzitter:    Koos Consten 
Penningmeester :  Chrit Masotte 
Secretaris:    Han Bergs 
Bestuurslid/Vrijwilligerszaken:  Hans Beckers 
Bestuurslid/Juridische zaken:  Wim Voogt 
Bestuurslid/Historicus:  Toon Jenniskens 
Bestuurslid/PR :   Ton Henrar 
Bestuurslid/vriendencoördinator: Léon Wijckmans 
 

 
Beloningsbeleid: 
 

De bestuursleden en vrijwilligers van SMV ontvangen voor hun werk géén beloningen. 
Enkel gemaakte kosten worden, tegen inlevering van nota’s, vergoed.  
Een keer per jaar wordt, op kosten van SMV, aan Bestuur en Vrijwilligers een ééndaags-studiereis 
naar een historisch interessante stad/streek aangeboden.  
 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
 

De activiteiten van SMV kunnen gesplitst worden in reguliere, planmatige activiteiten en  
incidentele activiteiten: 
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Reguliere, planmatige activiteiten: 

 
 Bastion Holstein : wekelijkse rondleidingen, een maal per maand wordt de lange kazematten 
  wandeling gehouden 

Helpoort : vanaf 2e paasdag tot 1 november dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur voor gasten. 
Wij hebben in 2017 circa 9.000 bezoekers mogen ontvangen en informeren over het 
vestingverleden en de nog bestaande vestingresten van Maastricht. 
Scholenproject : in 2017 heeft SMV een groot aantal Maastrichtse basisscholen en uit de nabije 
regio, in het kader van haar scholenproject, uitgenodigd voor een lezing en aansluitende 
rondleiding. Via een verkregen subsidie van St Kannunik Salden hoeven de scholen geen financiele 
bijdrage te leveren. 
Lezingen : SMV heeft een programma verzorgd van 2 nieuwsbrieven, 2 lezingen, 2 rondleidingen 
en een excursie naar Le Quesnoy en Bavay (Noord-Frankrijk) voor haar  “Vrienden van de Vesting 
Maastricht”.  

 Gemeentelijk Vestingoverleg : aan dit overleg nemen, naast ambtenaren van de gemeente    
  Maastricht, de VVV Maastricht en een vertegenwoordiger van de Stichting Menno van Coehoorn  
  tevens de natuurorganisaties  Natuurmonumenten en CNME deel.  

 Vestingschouw Gemeente Maastricht: de gemeente Maastricht organiseert jaarlijks een 
 “vestingschouw”, een rondwandeling langs de vestingwerken waarin de status van onderhoud van 
 de vestingdelen nauwkeurig bekeken wordt. Uiteraard is SMV hier actief bij betrokken. 

Historische Kanon van SMV:  De stichting is in het bezit van een historisch vestingkanon; een 
vierponder met gladde loop uit 1789. Enkele malen per jaar worden, in nauwe samenwerking van 
leden van de Vereniging Historische Artillerie Maastricht (afgekort VHAM), met dit kanon 
saluutschoten afgevuurd. Tweede Paasdag kondigt SMV, met stevig kanongebulder in een park 
nabij de Helpoort, de opening van haar seizoen aan van haar informatiepunt in de Helpoort. Op 
verzoek van het Oranjecomité Maastricht wordt er, bij gelegenheid van de jaarlijkse Koningsdag, 
tijdens de Buitengewone Militaire Parade op het Vrijthof eveneens een saluutschot verzorgd.  
Jaarlijkse excursie: in het najaar van 2017 hebben Bestuur, Vrijwilligers en Vrienden van de 
Vesting een bezoek gebracht aan het Noord Franse vestingstadje Le Quesnoy en Bavay ( zie ook 
bovenstaande paragraaf over beloningsbeleid). 
 
Incidentele activiteiten 
 
Er is een proefopstelling gemaakt aangaande verbetering van de verlichting in de Oostertoren van 
de Helpoort. De resultaten waren zeer positief. SMV zal een verzoek gaan indienen bij de 
Gemeente Maastricht om de verlichting te laten verbeteren. 
 
Opleiding vrijwilligers tot vestinggids, Vele vrijwilligers hebben de maandelijkse bijeenkomst druk 
bezocht. Doel hiervan was met name “vesting” kennis te verbreden. Getracht zal worden om deze 
activiteit tot een reguliere activiteit te gaan maken. 
 
Een interne activiteit. De statuten van SMV zijn aangepast. De bestuur structuur is gewijzigd 
naar een Dagelijkse Bestuur en Algemeen Bestuur met de bedoeling de beheersbaar en 
beheerbaarheid te verbeteren. In dit kader is ook een nieuwe Stichting opgericht: Stichting 
Vestingmuseum Maastricht. Deze beheerstichting zal in de toekomst de huidige Helpoort 
activiteiten gaan beheren.  
 
Via de provincie Limburg is een subsidie verkregen van 5000 euro. Doel is een touch scherm aan 
te schaffen, zodat bezoeker op een moderne manier informatie kunnen gaan vinden van allerlei 
vesting gerelateerde onderwerpen. Medio 2018 moet dit gerealiseerd zijn. 
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Financiële verantwoording 2017 
 
 
 

Balans:       2016     2017 

  

      

  

activa: IT-materialen     1.497,16     1.110,03 

  Overige Materialen     156,97     276,03 

  Boeken en Brochures     941,62     1.015,46 

                

                

                

  ING     4.099,98     15.740,50 

  ING Spaarrekening     17.814,61     17.823,52 

  Kas      274,16     79,06 

                

  NTO avonturentochten VVV     3.298,94     1.643,75 

  NTO overige debiteuren     25,00     0,00 

                

totaal activa       28.108,44     37.688,35 

  

      

  

  
      

  

passiva: NTB diversen      1207,16     624,65 

  Vooruitontvangen donaties     146,00     55,00 

  Vooruitontv. subsidie Provincie Limburg            5.000,00 

        

  Eigen vermogen:             

  Algemene reserve   11.212,65     12.108,07   

  Voorziening herinrichting Helpoort   12.142,00     17.000,00   

  Voorziening onderhoud Tagage maquette   1.000,00     1.500,00   

  Herwaardering boeken en brochures   1.400,63     1.400,63   

  Eind boekjaar     26.755,28     32.008,70 

                

totaal passiva       28.108,44     37.688,35 
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Toelichting 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. 
 
Vaste activa: t/m boekjaar 2010 zijn door de stichting geen grotere aanschaffingen geactiveerd maar direct in 
de exploitatie opgenomen. 
 
In 2017 is door onze stichting, vooruitlopend op de herinrichting van de Helpoort tot Vestingmuseum 
Maastricht, een subsidie van € 5.000,-- aangevraagd bij de Provincie Limburg in het kader van de 
subsidieregeling lokale en regionale musea. De provincie heeft de aanvraag toegekend en het bedrag aan ons 
overgemaakt. Zie dit bedrag aan de passiva-kant van de balans. Deze subsidie is aangevraagd voor de aanschaf 
van een zgn. touchscreen, een beeldscherm waarop bezoekers zichzelf interactief kunnen informeren over het 
vestingverleden van Maastricht. Na de vroegtijdige oprichting van de Stichting Vestingmuseum Maastricht 
begin november 2017 is de provincie nog verzocht om de toegezegde subsidie op naam te stellen van dit 
vestingmuseum maar dat was niet meer mogelijk. De aanschaf, installatie en de subsidie moet dus afgehandeld 
worden door Stichting Maastricht Vestingstad. 
 
Ultimo 2015 zijn de voorraden boeken en brochures (tegen inkoopprijs) opgenomen en geactiveerd. Het 

positieve resultaat van deze activering is opgenomen onder de reserves als herwaardering boeken en 
brochures. 
  

In 2017 zijn van de “Vrienden van de Vesting Maastricht” buiten de reguliere vriendendonaties een totaal van € 
1.145,46 aan extra donaties en giften ontvangen om ons te steunen in de kosten van herinrichting van de 
Helpoort. Vanuit het exploitatieresultaat 2017 zijn eveneens € 3.212,54 aan deze voorziening toegevoegd. Op 8 
november 2017 is de Stichting Vestingmuseum Maastricht (VMM) opgericht. Statutair bestaat het bestuur van 

VMM uitsluitend uit bestuursleden van de Stichting Maastricht Vestingstad (SMV) . Om de oprichting van VMM 
te facil iteren heeft SMV in 2017 € 500,-- aan donaties verstrekt aan VMM. Dit resulteert uiteindelijk in een 
voorziening herinrichting Helpoort einde boekjaar van € 17.000,--. 
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Exploitatie   werkelijk   werkelijk 

  
 

2016 
 

2017 

  
   

  

Donaties  vrienden   2.486,17   2360,61 

VVV-vergoedingen   3.234,83   1.534,00 

Inkomsten helpoort 4.385,68   4.074,74   

Kosten helpoort -6.777,30   -5.999,43   

Netto helpoort   -2.391,62   -1.924,60 

Netto l inie   1.950,67   5.201,67 

Inkomsten fort St.Pieter   475,00   212,20 

Netto schoolproject   745,00   2.134,03 

Netto rondleidingen nieuwstad   130,00   343.95 

Lange rondleiding muren   150,00   0,00 

Rondleiding lage Fronten    100,00   0,00 

Diverse ontvangsten   807,85   490,31 

Vergoeding Tapijn tentoonstelling  2016    358,62 

          

Bestuurskosten   -950,12   -808,44 

Vergaderkosten  -300,00  -600,00 

Assurantiekosten   -262,60   362,79 

PR-kosten   -238,86   -193,38 

Administratiekosten   -318,68   -366,80 

Excurs ies   -1.734,24   -2.028,32 

KOM INS KIEKE   -57,10   -475,00 

40 jarig jubileum SMV    -1.771,20   0,00 

Rente-inkomsten   32,82   8,91 

          

Herdenking Elena Garcia   -730,00    0,00 

Restauratie expo  Tagage maquette   1.196,02    0,00 

Voorziening onderhoud Tagage maquette   -500,00   -500,00 

Kleding vri jwilligers    -1.113,38   0,00 

Opleidingskosten  vri jwilligers    -150,00 

Legeskosten Gemeente Maastricht    -3.924,61   0,00 

          

Afschri jving IT-materialen   -521,68   -555,33 

Afschri jving ov Materialen    -73,22    -346,69 

          

Exploitatie resultaat   -4.194,97   4.107,96 

     

Toewijzing Exploitatie resultaat     

     

Algemene Reserve   -4.194,97  895,42 

Voorziening Herinrichting Helpoort    3.212,54 
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Toelichting Exploitatie: 
 
In 2016 hadden we een ronduit teleurstellend negatief resultaat van € 4.194,97. Grootste veroorzaker daarvan 
was een geschil met de Gemeente Maastricht over een mogelijk glazen overkapping van het binnenpleintje 
gelegen naast de Helpoort. Alleen al deze onvoorziene legeskosten waren een incidentele kostenpost van ca. € 
4.000,--. 
2017 kunnen we afsluiten met een positief exploitatieresultaat van € 4.107,96. Door onze ANBI -status kwamen 
wij in het derde kwartaal 2017 hoger in de ranking van Google waardoor onze rondleidingen door het publiek 
beter te vinden waren. Dit resulteerde in een plus van ca.  € 2.000,-- aan opbrengsten van rondleidingen in de 
Linie. Mede door ondersteuning van de Stichting Kanunnik Salden/ Nieuwenhof hebben meer scholen 
deelgenomen aan ons scholenproject ( + ca. € 750,--). Een grote tegenvaller was echter de vergoeding van de 
VVV Maastricht voor door haar in de hoge fronten georganiseerde tochten van Maastricht Underground. De 
aanwezigheid van vossen in de kazematten leidde langere tijd tot het staken van deze tochten. Dit leidde tot 
een ca. € 2.000,-- lagere vergoeding. 
Het bestuur van onze stichting heeft besloten om van het positieve exploitatieresultaat 2017 € 895,42 toe te 
voegen aan de algemene reserve en € 3.212,54 toe te voegen aan de bestemmingreserve voor de herinrichting 
van de Helpoort in een nieuw opgerichte Stichting Vestingmuseum Maa stricht. 
 


