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Sti chting Ma astricht Vestingstad heeft op 23 juli 2015 va n de Belastingdienst een beschikking ontvangen waarin de Stichting
va na f 1 ja nuari 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:
Sti chti ng Ma a s tri cht Ves ti ngs ta d (a fgekort : SMV)
RSIN/Fiscaal nummer:
803376856
Contactgegevens:
Sti chti ng Ma a s tri cht Ves ti ngs ta d,
Ma rs a na hof 41,
6215 TR Ma a s tri cht.
Tel : 06-40244097
Ma i l : s ecreta ri s @ma a s tri chtves ti ngs ta d.nl
Webs i te: www.ma a s tri chtves ti ngs ta d.nl
Doelstellingen:
A.
B.
C.

Het verri chten va n wetenschappelijk historisch onderzoek naar vestingwerken en vestingverleden va n de s ta d
Ma a s tri cht en publ i ceren hi erover
Het gevra agd en ongevraagd adviseren va n overheden over onderhoud, res ta ura ti e en opni euw bel eefba a r
ma ken va n bes ta a nde ves ti ngwe rken c.q. nog i n de bodem a a nwezi ge ves ti ngres ten
Het bevorderen va n de publ i eke bel a ngs tel l i ng voor de Ma a s tri chts e Ves ti ngwerken en het geven va n
voorl i chti ng hi erover.

Beleidsplan:
Ad A:
De s ti chting heeft de focus gericht op publ i eks voorl i chti ng en de tra ns fer va n i nfocentrum Hel poort na a r
Ves tingmuseum Maastricht, daarbij is deze doelstelling het verrichten va n wetenschappelijk onderzoek op di t
moment va n tweede orde..
Ad B:
In 2018 heeft:
a . SMV heeft, i n s a menwerki ng met de Sti chti ng Menno va n Coehoorn, a dvi ezen gegeven, vi a het
gemeentelijk overleg (het reguliere vestingoverleg) a angaande de res ta ura ti e werkza a mheden i n Fort
Wi l l em en de Ni euwe Bos s che 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 Ma astricht i n de St. Serva askerk, waarin de 4 deelnemers zich
pres enteerden als “ Erfgoed Beweegt”
c. Op verzoek va n de gemeente, medewerking verlenen door het geven va n rondleidingen i n de
verdedigingswerken va n Maastricht aan bv Ma astrichtse politieke partijen. De rondleidingen worden dan
s a menwerking gegeven met het CNME of Vereniging tot het behoud va n Natuurmonumenten.

Ad C:
SMV probeert, mede vi a haar website en Facebook, inwoners en bezoekers va n Ma astricht te i nformeren over
ha a r vestingwerken en vestingverleden. Tevens verzorgt SMV lezingen over, en rondleidingen i n/rond en op de
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ves ti ngwerken.. De rondleidingen staan ook op de website va n de VVV vermel d en kunnen vi a di e webs i te
onl i ne geboekt worden.
SMV huurt va n Gemeente Maastricht, met grote trots, de oudste stadspoort va n Nederland (de Helpoort) welke
ja a rlijks, va naf tweede Pa asdag tot 1 november, geopend i s va n 13.00 tot 16.30 uur voor ha a r i nwoners en
bezoekers. Vrijwilligers va n SMV ontvingen i n de Helpoort ruim 10.800 bezoekers (merendeel bui tenl a nds e
bezoekers ) en vers trekten i nforma ti e over het trots e ves ti ngverl eden.
SMV nodi gt jaarlijks a lle groepen 7 en 8 va n Maastrichtse basisschol en en omgevi ng ui t, om deel te kunnen
nemen aan haar Scholenproject. Vri jwilligers va n SMV bezoeken vooraf de s cholen en geven da n voorl i chti ng
over de Ma astrichtse Vestinggeschiedenis. Enkel e da gen da a rna worden de l eerl i ngen ui tgenodi gd i n de
Hel poort en rondgeleid over de zuidelijke stadsmuren wa a rbi j a fs l ui tend een korte tocht i n “Ondergronds
Ma a stricht” in de kazematten wordt gemaakt. Voornemens zijn er om deze tochten ook a a n het voortgezet
onderwijs te gaan aanbieden. SMV heeft i n 2017 een subsidie mogen ontva ngen va n de Sti chti ng Ka nnuni k
Sa l den waarbij ze komende drie jaren het Scholenproject gratis kan gaan a anbieden ri chti ng de Ma a s tri chts e
Ba s i s s chol en s ta rtend va na f 2017.
SMV heeft, onder de na a m “Vri enden va n de Ve s ti ng Ma a s tri cht”, een groep va n trouwe dona teurs .
Ja a rlijks stelt het bestuur va n SMV een a ctiviteitenplan op voor haar “Vrienden”. Een a ctiviteitenplan bestaat uit
l ezi ngen, rondl ei di ngen en deel na memogel i jkhei d a a n de ja a rl i jks e excurs i e.
De vri jwilligers i n de s tichting verri chten “onverplicht en onbetaald activiteiten ten behoeve va n anderen of de
s a menl evi ng".
Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders:
Voorzi tter:
Penni ngmees ter:
Secreta ri s :
Bes tuurs l i d/Vri jwi l l i gers za ken:
Bes tuurs l i d/Juri di s che za ken:
Bes tuurs l i d/Hi s tori cus :
Bes tuurs l i d/PR :
Bes tuursli d/vri endencoördi na tor:

Koos Cons ten
Chri t Ma s otte
Ha n Bergs
Ha ns Beckers
Wi m Voogt
Toon Jenni s kens
Ton Henra r
Léon Wi jckma ns

Beloningsbeleid:
De bes tuurs l eden en vri jwi l l i gers va n SMV ontva ngen voor hun werk géé n bel oni ngen.
Enkel gema a kte kos ten worden, tegen i nl everi ng va n nota ’s , vergoed.
Een keer per ja ar wordt, op kosten va n SMV, a an Bestuur en Vrijwilligers een éénda a gs -s tudi erei s na a r een
hi s tori s ch i nteres s a nte s ta d/s treek a a ngeboden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De a cti viteiten va n SMV kunnen ges pl i ts t worden i n regul i ere, pl a nma ti ge a cti vi tei ten en i nci dentel e
a cti vi tei ten:
Reguliere, planmatige activiteiten:
Ba s ti on Hol s tei n : wekel i jks e rondl ei di ngen, een ma a l per ma a nd wordt de l a nge ka zema tten
wa ndel i ng gehouden
Hel poort : va naf 2e paasdag tot 1 november, dagelijks geopend va n 13.00 tot 16.30 uur voor ga s ten. Wij hebben
i n 2018 ci rca 10.800 bezoekers mogen ontvangen en informeren over het vestingverleden en de nog bestaande
ves ti ngres ten va n Ma a s tri cht.
Schol enproject : i n 2018 heeft SMV een groot aantal Maastrichtse basisscholen en ui t de na bi je regi o, i n het
ka der va n haar s cholenproject, uitgenodigd voor een lezing en a anslui tende rondl ei di ng. Vi a een verkregen
s ubs i di e va n Sti chti ng Ka nnuni k Sa l den hoeven de s chol en geen fi na nci ë l e bi jdra ge te l everen.
Lezi ngen : SMV heeft een programma verzorgd va n 2 ni euws bri even, 2 l ezi ngen, 2 rondl ei d i ngen en een
excurs i e na a r Ves ti ngs ta d Na a rden voor ha a r “Vri enden va n de Ves ti ng Ma a s tri cht”. (dona teurs )
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Gemeentel i jk Ves ti ngoverl eg : a a n di t overl eg nemen, na a s t a mbtena ren va n de gemeente
Ma a s tri cht, de VVV Ma a s tri cht en een vertegenwoordi ger va n de Sti chti ng Menno va n Coehoorn
tevens de na tuurorga ni s a ti es Na tuurmonumenten en CNME deel .
Ves ti ngs chouw Gemeente Ma a s tri cht: de Gemeente Ma a s tri cht orga ni s eert ja a rl i jks een
“ves ti ngs chouw”, een rondwa ndel i ng l a ngs de ves ti ngwerken wa a ri n de s ta tus va n onderhoud va n
de ves ti ngdel en na uwkeuri g bekeken wordt. Ui tera a rd i s SMV hi er a cti ef bi j betrokken.
Hi s torische Ka non va n SMV: De s tichting is in het bezit va n een historisch vesti ngka non; een vi erponder met
gl a dde loop uit 1789. Enkele malen per jaar worden, i n nauwe s a menwerki ng va n l eden va n de Vereni gi ng
Hi s torische Arti llerie Ma astricht (afgekort VHAM), met dit kanon saluuts chote n a fgevuurd. Tweede Pa a s da g
kondigt SMV, met s tevig kanongebulder in een park nabij de Helpoort, de openi ng va n ha a r s ei zoen a a n va n
ha a r informatiepunt in de Helpoort. Op verzoek va n het Oranjecomité Ma astricht wordt er, bij gelegenheid va n
de ja arlijkse Koningsdag, tijdens de Buitengewone Militaire Parade op het Vrijthof eveneens een s a l uuts chot
verzorgd.
Ja a rlijkse excursie: i n het najaar va n 2018 hebben Bestuur, Vri jwilligers en Vrienden va n de Vesting een bezoek
gebra cht a a n de Ves ti ngs ta d Na a rden ( zi e ook bovens ta a nde pa ra gra a f over bel oni ngs bel ei d).
Fort Wi l lem : ti jdens de uitvoering va n de restauratie va n fort Willem i n 2018 heeft SMV sa men met St Menno
va n Coehoorn a ctief geadviseerd op Vestingbouwkundig gebi ed. Met na me ook gea dvi s eerd om een oude
ori gi nele ingang tot het gangenstelsel va n het fort weer toegankelijk te gaan ma ken.. Di t i s gehonoreerd. De
geopende ingang leverde nog een extra voordeel op: een groot aantal galerijen va n het fort konden da a rdoor
effecti ever worden s choongema a kt.
Ni euwe Bossche Fronten: overleg met de Gemeente Maastricht aangaande de i nrichting va n het gebi ed. SMV
denkt, samen met St Menno van Coehoorn, mee hoe het gebied veilig en bereikbaar kan worden gema a kt met
res pect voor de nog aanwezige vestingwerken. Dit houdt o.a. ook in dat de verdwenen grondprofi el en (a a n
s ta dszijde) weer getoond zouden moeten gaan worden. Door industriele activiteiten i n het verl eden zi jn deze
mi l i ta i re profi el en hel a a s hel ema a l verdwenen.
Intensivering samenwerking met St Menno va n Coehoorn: Sti chti ng Ma a s tri cht Ves ti ngs ta d wi l gra a g de
conta cten met oud voorzitter va n SMV Dhr Jos Noterma ns ga a n i ntens i veren, zoda t er geza menl i jk wordt
opgetrokken qua des kundi ghei d op ves ti nggebi ed o .a . ri chti ng de gemeentel i jk overhei d.
Vervol gs ta ppen met betrekki ng tot de a cti veri ng va n Sti chti ng Ves ti ngmus eum Ma a s tri cht
Het bestuur va n SMV heeft bes l oten da t de a cti vi tei ten gehouden i n de Hel poort a pa rt zul l en worden
ondergebracht i n een nieuwe stichting, genaamd Stichting Ves ti ngmus eum Ma a s tri cht. In da t ka der i s het
bes tuur a l va s t ges ta rt met vervol gs ta ppen voor de verzel fs ta ndi gi ng va n het Ves ti ngmus eum.
Overl eg met ecologen en CNME : gebieden va n voormalige vestingwerken zijn wa re pa rel tjes op gebi ed va n
fl ora en fauna. Dit betekent dat aanwezige planten/dieren va ndaag de dag erg bel a ngri jk zi jn. Conta cten met
des kundigen op dit gebied worden goed onderhouden. Zo kan het bv gebeuren dat rondleidingen i n bepa a l de
gedeelten va n vestingwerken niet mogen plaats vi nden va nwege di eren di e bv een wi nters l a a p houden.
Opl eiding vri jwilligers tot vestinggids, Vele vri jwilligers va n SMV hebben de maandelijkse bi jeenkoms ten druk
bezocht. Doel hiervan was met name “vesting” kennis te verbreden. Getracht zal worden om deze acti vi tei t tot
een regul i ere a cti vi tei t te ga a n ma ken.

Incidentele activiteiten
Voorbesprekingen tentoonstelling 1672/1673: In 2022 en 2023 i s het 350 ja ar geleden dat koning Lodewi jk XIV
een aanval uitvoerde richting de Nederlandse gewesten en Ma astricht. SMV is gevra agd mee te denken a a n de
i nvulling va n een reizende tentoonstelling. Naast SMV doet de s tad Naarden mee, de s ta d Wezel en ook de
s ta d Pa ri js .
Conta cten gelegd met Dhr Jos Mosmuller : Dhr Mos muller i s een expert op het gebied va n de Hollandse oorl og
en de ta chtig jarige oorlog. Hopelijk kunnen de conta cten met Dhr Mos mul l er gei ntens i veerd worden , te
denken va lt o.a. aan l ezingen die gegeven kunnen worden . Droom is, om hiervan dan een reguliere activitei t te
ga a n ma ken.
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Stichting Maastricht Vestingstad
Financieel verslag 2018
2017

2018

mutatie
2018/2017

1.110,03
276,03
1.015,46

5.502,08
232,75
800,68

4.392,05
-43,28
-214,78

15.740,50
17.823,52
79,06

7.417,48
17.823,52
850,00

-8.323,02
0,00
-79,06
850,00

1.643,75

1.883,46
701,84

239,71
701,84

37.688,35

35.211,81

-2.476,54

624,65
55,00
5.000,00

55,00

-624,65
0,00
-5.000,00

12.108,07
17.000,00
1.500,00
1.400,63
------------32.0008,70

12.551,18
19.705,00
1.500,00
1.400,63
------------35.156,81

443,11
2.705,00
0,00
0,00
-----------3.148,11

37.688,35

35.211,81

-2.476,54

Balans:
Activa:
IT-ma terialen
overige materialen
boeken en brochures
ING-bank
ING-bank spaarrekening
kas
lening Ves tingmuseum Maastri cht
n.t.o. a vonturentochten VVV
n.t.o. overi ge debi teuren
Totaal activa
Passiva:
n.t.b. di versen
vooruit ontvangen dona ties
vooruit ontvangen subsidie Prov Li mburg
ei gen vermogen:
algemene reserve
voorziening herinri chting Helpoort
voorziening onderhoud Ta gage ma quette
herwaa rdering boeken en brochures
totaal ei genvermogen eind boekjaa r
Totaal passiva
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Toelichting Balans 2018:
In de balans is de verdeling va n het exploitatieresultaat reeds meegenomen. Zie voor de verdeling over de balans de l aatste
regels va n het exploitatieoverzicht.
Va s te a ctiva: t/m boekjaar 2010 zi jn door de stichting geen grotere aanschaffingen geactiveerd maar direct i n de exploitatie
opgenomen. In de aanloop naar de herinrichting va n de Helpoort a ls Vestingmuseum Maastricht, en met financiële
ondersteuning door de Provi ncie Limburg, is i n 2018 een touchscreen met bijbehorende software a angeschaft. Dit heeft
ui teraard ook i nvloed op de post a fschrijvingen in de exploitatierekening.
In 2018 zi jn de eerste a ctiva aangeschaft door de Stichting Vestingmuseum Maastricht. Deze aanschaffen worden gefinancierd
mi ddels een onderhandse lening tussen Stichting Maastricht Vestingstad en genoemde Stichting Vestingmuseum Ma astricht .
Ul ti mo 2015 i s de toenmalige voorraad boeken en brochures (tegen inkoopprijs) i n de balans opgenomen en geactiveerd. Het
pos itieve resultaat va n deze a ctivering in opgenomen onder de reserve herwaardering boeken en brochures.
In 2018 zi jn va n de “vri enden va n de Vesting Ma astricht” wederom buiten de reguliere vri endendonaties een bedrag va n €
1.205,00 a a n extra donaties en giften ontvangen om ons te steunen i n de kosten van herinrichting va n de Helpoort tot
Ves tingmuseum Maastricht (VMM). Va nuit het exploitatieresultaat 2018 zi jn eveneens € 2.500,00 toegevoegd a an de
voorzi ening herinrichting Helpoort. Vanuit deze voorziening is € 1.000,-- gedoneerd aan VMM ter ondersteuning va n de
expl oitatie va n deze stichting. Dit resulteert uiteindelijk in een s tand va n deze voorziening ultimo 2018 va n € 19.705,00.
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Stichting Maastricht Vestingstad
Financieel verslag 2018

2017

2018

mutatie
2018/2017

dona ties vrienden
VVV-vergoedingen a vonturentochten
expl oita tie Helpoort
rondleidingen
s cholenproject
di verse ontvangs ten
vergoedingen tapijntentoons telling 2016

2.360,61
1.534,00
-1924,69
5.757,82
2.134,03
490,31
358,62

2.035,06
1.817,00
-2.532,53
5.004,20
1.910,00
320,22

-325,55
283,00
-607,84
-753,62
-224,03
-170,09
-358,62

bes tuurskos ten
vergaderkos ten
assurantiekos ten
PR-kos ten
administra tiekosten
excursie
opsta rt Helpoortmuseum
rente-inkomsten

-808,44
-600,00
-362,79
-193,38
-366,80
-2.028,32
-475,00
8,91

-436,41
-325,00
-393,23
-212,40
-351,09
-1.739,29
-80,65

372,03
275,00
-30,44
-19,02
15,71
289,03
394,35
-8,91

Exploitatie:

di verse kosten:
voorziening onderhoud Ta gage ma quette
kledi ng vri jwilligers
opleidingskosten vri jwilligers
aankoop boeken bibliotheek

-150,00
-224,90

-63,15

500,00
-624,62
150,00
161,75

-555,33
-346,69

-1341,72
-43,28

-786,39
303,41

Exploitatieresultaat:

4.107,96

2943,11

-1164,85

Toewijzing exploitatieresultaat:

4.107,06

2.943,11

895,42
3.212,54

443,11
2.500,--

afs chri jvi ng IT-ma terialen
afs chri jvi ng overige ma terialen

algemene reserve
voorziening herinri chting Helpoort

-500,00
-624,62
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Toelichting exploitatierekening 2018:
Ook 2018 ga a t, qua exploitatie, de boeken i n als een teleurstellend jaar. Ondanks het feit dat we 10.800 bezoekers ( 1.500 meer
da n i n 2017) konden begroeten in de Helpoort l open de va n deze bezoekers ontvangen donaties over de l aatste jaren gezien
s teeds verder terug ( i n 2018 ca . € 600,-- mi nder dan 2017). Mede i n dit licht zie onze i nspanning om op korte termijn over te
s ta ppen naar een separate exploitatie va n de Helpoort door herinrichting en verdere exploitatie als Vestingmuseum Ma astricht.
Door vergri jzing va n onze “Vrienden va n de Vesting Ma astricht” lopen de ontvangen donaties in de afgelopen jaren terug.
Kregen we in 2017 nog fors minder bijdragen uit de a vonturentochten va n de VVV door een in de Linie va n Dumoulin
bi nnengedrongen vossenechtpaar met jongen. Door wegwerkzaamheden en nieuwe bruggen aan/in de Ca bergerweg bleven
deze inkomsten ook in 2018 weer a chter. Hetzelfde probleem zien we ook bij de i nkomsten uit de eigen rondleidingen i n de
Li ni e.
Voor een toelichting op de hogere afschrijvingen zie de toelichting op de balans in de rubriek va ste activa.
Het bestuur va n onze s tichting heeft besloten om va n het positieve res ul ta a t € 443,11 toe te voegen a a n de a l gemene
res erve en € 2.500,-- toe te voegen a a n de voorzi eni ng heri nri chti ng Hel poort.
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