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Stichting Maastricht Vestingstad 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 2018: 

 

Naam van de instelling: 

 

 Stichting Maastricht Vestingstad (afgekort : SMV) 

 

RSIN/Fiscaal nummer: 

 

 803376856 

 

Contactgegevens: 

 

 Stichting Maastricht Vestingstad, 

 Marsanahof 41, 

 6215 TR Maastricht. 

 Tel : 06-40244097 

 Mai l : secretaris@maastrichtvestingstad.nl  

 Webs ite: www.maastrichtvestingstad.nl    

 

Doelstellingen: 

 

A. Het verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek naar vestingwerken en vestingverleden van de s tad 

Maastricht en publ iceren hierover 

B. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden over onderhoud, restauratie en opnieuw beleefbaar 

maken van bestaande vestingwe rken c.q. nog in de bodem aanwezige vestingresten  

C. Het bevorderen van de publ ieke belangstel l ing voor de Maastrichtse Vestingwerken en het geven van 

voorl ichting hierover. 

 

 

 

Beleidsplan: 

 

 Ad A: 

De s tichting heeft de focus gericht op publ ieksvoorl ichting en de transfer van infocentrum Helpoort naar 

Vestingmuseum Maastricht, daarbij is deze doelstelling het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op di t 

moment van tweede orde.. 

 

Ad  B: 

In 2018 heeft:  

a . SMV heeft, in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn,  adviezen gegeven, via  het 

gemeentelijk overleg (het reguliere vestingoverleg)  aangaande de restaurati e werkzaamheden in Fort 

Wi l lem en de Nieuwe Bossche Fronten.  
b. Er i s   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. Op verzoek van de gemeente, medewerking verlenen door het geven van rondleidingen in de 

verdedigingswerken van Maastricht aan bv Maastrichtse politieke partijen. De rondleidingen worden dan 

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 
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vestingwerken.. De rondleidingen staan ook op de website van de VVV vermeld en kunnen via  die webs i te 

onl ine 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 10.800 bezoekers  (merendeel  buitenlandse 

bezoekers ) en verstrekten informatie over het trotse vestingverleden. 

SMV nodigt jaarlijks a lle groepen 7 en 8 van Maastrichtse basisscholen en omgeving ui t, om deel  te kunnen 

nemen aan haar Scholenproject. Vri jwilligers van SMV bezoeken vooraf de scholen en geven dan voorl ichting 

over de Maastrichtse Vestinggeschiedenis. Enkele dagen daarna worden de leerl ingen ui tgenodigd in de 

Helpoort en rondgeleid over de zuidelijke stadsmuren waarbi j a fs lui tend 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  

Sa lden waarbij ze komende drie jaren het Scholenproject gratis kan gaan aanbieden richting de Maastrichtse 

Bas isscholen s tartend vanaf 2017. 

SMV heeft, onder de naam “Vrienden van de Ve sting 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 deelnamemogel i jkheid aan de jaarl i jkse  excurs ie. 

De vri jwilligers in de s tichting verrichten “onverplicht en onbetaald activiteiten ten behoeve van anderen of de 

samenleving". 

 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: 

 

 Voorzi tter:    Koos  Consten 

Penningmeester:   Chri t Masotte  

Secretaris :    Han Bergs  

Bestuurs l id/Vri jwi l l igerszaken:  Hans  Beckers  

Bestuurs l id/Juridische zaken:  Wim Voogt 

Bestuurs l id/His toricus :   Toon Jenniskens  

Bestuurs l id/PR :   Ton Henrar 

Bestuurslid/vriendencoördinator:  Léon Wi jckmans  

 

 

Beloningsbeleid: 

 

De bestuurs leden en vri jwi l l igers  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 -s tudiereis  naar een 

his torisch interessante s tad/streek aangeboden.  

 

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

 

De activiteiten van SMV kunnen gespl i ts t worden in regul iere, planmatige activi tei ten en  incidentele 

activi tei ten: 

 

Reguliere, planmatige activiteiten: 

 

 Bastion Hols tein : wekel i jkse rondleidingen, een maal  per maand wordt de lange kazematten  

 wandel ing gehouden 

Helpoort : vanaf 2e paasdag tot 1 november, dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur voor gasten. Wij hebben 

in 2018 ci rca  10.800 bezoekers mogen ontvangen en informeren over het vestingverleden en de nog bestaande 

vestingresten van Maastricht. 

Scholenproject : in 2018 heeft SMV een groot aantal Maastrichtse basisscholen en ui t de nabi je regio, in het 

kader van haar scholenproject, uitgenodigd voor een lezing en aanslui tende  rondleiding. Via  een verkregen 

subs idie van Stichting Kannunik Sa lden hoeven de scholen geen financië le bi jdrage te leveren. 

Lezingen : SMV heeft een programma verzorgd van 2 nieuwsbrieven, 2 lezingen, 2 rondleid ingen en een 

excurs ie na ar Vestingstad Naarden voor haar  “Vrienden van de Vesting Maastricht”. (donateurs ) 
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  Gemeentel i jk Vestingoverleg : aan di t 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 jaarl i jks  een 

 “vestingschouw”, een rondwandel ing langs  de vestingwerken waarin de s tatus  van onderhoud van 

 de vestingdelen nauwkeurig bekeken wordt. Uiteraard i s  SMV hier actief bi j betrokken. 

His torische Kanon van SMV:  De s tichting 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 

His torische Arti llerie Maastricht (afgekort VHAM), met dit kanon saluutschoten afgevuurd. Tweede Paasdag 

kondigt SMV, met s tevig 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 sa luutschot 

verzorgd.  

Jaarlijkse excursie: in het najaar van 2018 hebben Bestuur, Vri jwilligers en Vrienden van de Vesting een bezoek 

gebracht aan de Vestingstad Naarden ( zie ook bovenstaande paragraaf over beloningsbeleid). 

Fort Wi l lem : ti jdens de uitvoering van de restauratie van fort Willem in 2018 heeft SMV samen met St Menno 

van Coehoorn actief geadviseerd op Vestingbouwkundig gebied. Met name ook geadviseerd om een oude 

originele ingang tot het gangenstelsel van het fort weer toegankelijk te gaan maken.. Di t i s  gehonoreerd. De  

geopende ingang leverde nog een extra voordeel op: een groot aantal galerijen van het fort konden daardoor 

effectiever worden schoongemaakt. 

Nieuwe Bossche Fronten: overleg met de Gemeente Maastricht aangaande de inrichting van het gebied. SMV 

denkt, samen met St Menno van Coehoorn, mee hoe het gebied veilig en bereikbaar kan worden gemaakt met 

respect voor de nog aanwezige  vestingwerken. Dit houdt o.a. ook in dat de verdwenen grondprofielen (aan 

s tadszijde) weer getoond zouden moeten gaan worden. Door industriele activiteiten in het verleden zi jn deze 

mi l i ta i re profielen helaas  helemaal  verdwenen. 

Intensivering  samenwerking met St Menno van Coehoorn: Stichting Maastricht Vestingstad wi l  graag de 

contacten met oud voorzitter van SMV Dhr Jos Notermans  gaan intens iveren, zodat er gezamenl i jk wordt 

opgetrokken qua deskundigheid op vestinggebied o .a . richting de gemeentel i jk overheid.  

Vervolgstappen met betrekking tot de activering van Stichting Vestingmuseum Maastricht  

Het bestuur van SMV heeft bes loten dat de activi tei ten gehouden in de Helpoort apart zul len worden 

ondergebracht in een nieuwe stichting, genaamd Stichting Vestingmuseum Maastricht.  In dat kader i s   het 

bestuur a lvast gestart met vervolgstappen voor de verzel fs tandiging van het Vestingmuseum. 

Overleg met ecologen en  CNME : gebieden van voormalige vestingwerken zijn ware parel tjes  op gebied van 

flora  en fauna. Dit betekent dat aanwezige planten/dieren vandaag de dag erg belangri jk zi jn. Contacten met 

deskundigen op dit gebied worden goed onderhouden. Zo kan het bv gebeuren dat rondleidingen in bepaalde 

gedeelten van vestingwerken niet mogen plaats  vinden vanwege dieren die  bv  een winters laa p houden.    

Opleiding vri jwilligers tot vestinggids, Vele vri jwilligers van SMV hebben de maandelijkse bi jeenkomsten druk  

bezocht. Doel hiervan was met name “vesting” kennis te verbreden. Getracht zal worden om deze activi tei t tot 

een regul iere activi tei t te gaan maken. 

 

 

Incidentele activiteiten 

 

Voorbesprekingen tentoonstelling  1672/1673: In 2022 en 2023 is  het 350 jaar geleden dat koning Lodewi jk XIV 

een aanval uitvoerde richting de Nederlandse gewesten en Maastricht. SMV is gevraagd mee te denken aan de 

invulling van een reizende tentoonstelling. Naast SMV doet de s tad Naarden mee, de s tad  Wezel   en ook de 

s tad Pari js . 

Contacten gelegd met Dhr Jos Mosmuller : Dhr Mosmuller i s een expert op het gebied van de Hollandse oorlog  

en de tachtig jarige oorlog.  Hopelijk kunnen de contacten met Dhr Mosmul ler geintens iveerd worden , te 

denken va lt o.a. aan lezingen die gegeven kunnen worden . Droom  is, om hiervan dan een reguliere activitei t te 

gaan maken. 
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Stichting Maastricht Vestingstad 

Financieel verslag 2018 

 

 2017 2018 mutatie 

   2018/2017 

 

 

Balans: 

 

Activa: 

 

 IT-materialen 1.110,03 5.502,08 4.392,05 

 overige materialen 276,03 232,75 -43,28 

 boeken en brochures 1.015,46 800,68 -214,78 

 

 ING-bank 15.740,50 7.417,48 -8.323,02 

 ING-bank spaarrekening 17.823,52 17.823,52 0,00 

 kas 79,06  -79,06 

 lening Vestingmuseum Maastricht  850,00 850,00 

 

 n.t.o. avonturentochten VVV 1.643,75 1.883,46 239,71 

 n.t.o. overige debiteuren  701,84 701,84 

 

Totaal activa 37.688,35 35.211,81 -2.476,54 

 

Passiva: 

 

 n.t.b. diversen 624,65  -624,65 

 vooruit ontvangen donaties 55,00 55,00 0,00 

 vooruit ontvangen subsidie Prov Limburg 5.000,00  -5.000,00 

 

 eigen vermogen: 

 algemene reserve 12.108,07 12.551,18 443,11 

 voorziening herinrichting Helpoort 17.000,00 19.705,00 2.705,00 

 voorziening onderhoud Tagage maquette 1.500,00 1.500,00 0,00 

 herwaardering boeken en brochures 1.400,63 1.400,63 0,00 

  ------------- ------------- ------------ 

 totaal eigenvermogen eind boekjaar 32.0008,70 35.156,81 3.148,11  

 

Totaal passiva 37.688,35 35.211,81 -2.476,54 
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Toelichting Balans 2018: 

 

In de balans is de verdeling van het exploitatieresultaat reeds meegenomen. Zie voor de verdeling over de balans de laatste 

regels van het exploitatieoverzicht. 

Vaste activa: t/m boekjaar 2010 zi jn door de stichting geen grotere aanschaffingen geactiveerd maar direct in de exploitatie 

opgenomen. In de aanloop naar de herinrichting van de Helpoort a ls Vestingmuseum Maastricht, en met financiële 

ondersteuning door de Provincie Limburg,  is in 2018 een touchscreen met bijbehorende software aangeschaft. Dit heeft 

ui teraard ook invloed op de post afschrijvingen in de exploitatierekening.  

In 2018 zi jn de eerste activa aangeschaft door de Stichting Vestingmuseum Maastricht. Deze aanschaffen worden gefinancierd 

middels een onderhandse lening tussen Stichting Maastricht Vestingstad en genoemde Stichting Vestingmuseum Maastricht . 

Ul timo 2015 is de toenmalige voorraad boeken en brochures (tegen inkoopprijs) in de balans opgenomen en geactiveerd. Het 

pos itieve resultaat van deze activering in opgenomen onder de reserve herwaardering boeken en brochures.  

In 2018 zi jn van de “vrienden van de Vesting Maastricht” wederom buiten de reguliere vriendendonaties een bedrag van € 

1.205,00 aan extra donaties en giften ontvangen om ons te steunen in de kosten van herinrichting van de Helpoort tot 

Vestingmuseum Maastricht (VMM). Vanuit het exploitatieresultaat 2018 zi jn eveneens € 2.500,00 toegevoegd aan de 

voorziening herinrichting Helpoort. Vanuit deze voorziening is € 1.000,-- gedoneerd aan VMM ter ondersteuning van de 

exploitatie van deze stichting. Dit resulteert uiteindelijk in een s tand va n deze voorziening ultimo 2018 van € 19.705,00.  
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Stichting Maastricht Vestingstad 

Financieel verslag 2018 

 

 

 

 2017 2018 mutatie 

   2018/2017 

 

 

 

 

Exploitatie: 

 

 donaties vrienden 2.360,61 2.035,06 -325,55 

 VVV-vergoedingen avonturentochten 1.534,00 1.817,00 283,00 

 exploitatie Helpoort -1924,69 -2.532,53 -607,84 

 rondleidingen 5.757,82 5.004,20 -753,62 

 scholenproject 2.134,03 1.910,00 -224,03 

 diverse ontvangsten 490,31 320,22 -170,09 

 vergoedingen tapijntentoonstelling 2016 358,62  -358,62 

 

 bestuurskosten -808,44 -436,41 372,03 

 vergaderkosten -600,00 -325,00 275,00 

 assurantiekosten -362,79 -393,23 -30,44 

 PR-kosten -193,38 -212,40 -19,02 

 administratiekosten -366,80 -351,09 15,71 

 excursie -2.028,32 -1.739,29 289,03 

 opstart Helpoortmuseum -475,00 -80,65 394,35 

 rente-inkomsten 8,91  -8,91 

  

 diverse kosten: 

 voorziening onderhoud Tagage maquette -500,00  500,00 

 kleding vri jwilligers  -624,62 -624,62 

 opleidingskosten vri jwilligers -150,00  150,00 

 aankoop boeken bibliotheek -224,90 -63,15 161,75 

 

 afschri jving IT-materialen -555,33 -1341,72 -786,39 

 afschri jving overige materialen -346,69 -43,28 303,41 

 

 

 

Exploitatieresultaat: 4.107,96 2943,11 -1164,85 

 

 

 

Toewijzing exploitatieresultaat:  4.107,06 2.943,11 

 

 algemene reserve 895,42 443,11 

 voorziening herinrichting Helpoort 3.212,54 2.500,-- 
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Toelichting exploitatierekening 2018: 

 

Ook 2018 gaat, qua exploitatie, de boeken in als een teleurstellend jaar. Ondanks het feit dat we 10.800 bezoekers ( 1.500 meer 

dan in 2017) konden begroeten in de Helpoort lopen de van deze bezoekers ontvangen donaties over de laatste jaren gezien 

steeds verder terug ( in 2018 ca. € 600,-- minder dan 2017). Mede in dit licht zie onze inspanning om op korte termijn over te 

s tappen naar een separate exploitatie van de Helpoort door herinrichting en verdere exploitatie als Vestingmuseum Maastricht. 

Door vergri jzing van onze “Vrienden van de Vesting Maastricht” lopen de ontvangen donaties in de afgelopen jaren terug. 

Kregen we in 2017 nog fors minder bijdragen uit de avonturentochten van de VVV door een in de Linie van Dumoulin 

binnengedrongen vossenechtpaar met jongen. Door wegwerkzaamheden en nieuwe bruggen aan/in de Cabergerweg  bleven 

deze inkomsten ook in 2018 weer achter. Hetzelfde probleem zien we ook bij de inkomsten uit de eigen rondleidingen in de 

Linie.  

Voor een toelichting op de hogere afschrijvingen zie de toelichting op de balans in de rubriek vaste activa.  

Het bestuur van onze s tichting heeft besloten om van het positieve resultaat € 443,11 toe te voegen aan de a lgemene 

reserve en € 2.500,-- toe te voegen aan de voorziening herinrichting Helpoort. 


