De Stichting Maastricht Vestingstad heeft op 23 juli 2015 van de Belastingdienst een beschikking ontvangen
waarin onze 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 2015:
Naam van de instelling:
Stichting Maastricht Vestingstad (SMV)
RSIN/Fiscaal nummer:
803376856
Contactgegevens:
Stichting Maastricht Vestingstad,
Pastoor Habetsstraat 37,
6217 KL Maastricht.
Tel: 043-3212163
Mail: secretariaat@maastrichtvestingstad.nl
Website: www.maastrichtvestingstad.nl
Doelstellingen:
A.
B.
C.

Het verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek naar vestingwerken en vestingverleden
van de stad Maastricht en publiceren hierover
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
Het bevorderen van de publieke belangstelling voor de Maastrichtse vestingwerken en het geven
van voorlichting hierover.

Beleidsplan:
Ad.A:
De stichting heeft de focus voor dit moment gericht op publieksvoorlichting en de transfer naar
museum, daarbij is deze doelstelling op dit moment even van 2e orde en zal in een latere periode
weer opgepakt worden.
Ad. B:
Momenteel spelen in de stad Maastricht vier grote projecten waarin SMV nadrukkelijk meedenkt
in de besluitvorming:
a. Verlegging van de afrit van de noorderbrug en daaraan gekoppeld de aanleg van het nieuwe
frontenpark
b. De herinrichting van het Tapijncomplex
c. De herinrichting van het Sphinx-complex aan de Boschstraat
d. Inrichting van een tentoonstelling met als titel: 100 jaar Tapijn, van kazerne naar studiehuis
Daarnaast is SMV, via het gemeentelijk overleg (zgn. vestingoverleg), actief betrokken bij de
gemeentelijke plannen voor onderhoud en restauratie van de vestingwerken van Maastricht.
Omdat vestingwerken in eigendom zijn van natuurorganisaties of het onderhoud en toezicht op
flora en fauna in bepaalde vestinggebieden is opgedragen aan natuurorganisaties is er ook
regelmatig overleg met de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie ( CNME)
Ad.C:
SMV probeert, mede via een vernieuwde website, gasten en inwoners van de stad Maastricht te
informeren over de vestingwerken van Maastricht. Tevens verzorgt SMV lezingen over, en
rondleidingen in/rond en op de vestingwerken van Maastricht. De rondleidingen staan ook op de
website van de VVV en kunnen via die website online geboekt worden.

SMV huurt van de gemeente Maastricht een oude stadspoort ( de Helpoort) welke vanaf tweede
paasdag tot 1 november dagelijks geopend is van 13.00 toto 16.30 uur voor gasten en inwoners.
Vrijwilligers van SMV ontvangen in de Helpoort jaarlijks circa 10.000 gasten ( waarvan het
merendeel buitenlandse gasten) en geven informatie over het vestingverleden van de stad
Maastricht.
SMV nodigt jaarlijks alle groepen 7/8 van de basisscholen in de regio uit om deel te nemen aan haar
scholenproject. Vrijwilligers van SMV bezoeken de scholen en geven voorlichting over de
vestinggeschiedenis van Maastricht. Enkele dagen na het bezoek op school worden de leerlingen
uitgenodigd in de Helpoort en vervolgens rondgeleid over de zuidelijke muren. Aansluitend maken
de leerlingen een kort tochtje ondergronds in de kazematten. We zijn voornemens dit ook aan het
voortgezet onderwijs te gaan aanbieden maar het ontbreekt ons momenteel aan voldoende
vrijwilligers.
SMV heeft, onder de naam “Vrienden van de Vesting Maastricht”, een groep donateurs. Jaarlijks
stelt het bestuur van SMV een activiteitenplan op voor haar “ Vrienden”. Een activiteitenplan
bestaande uit lezingen, rondleidingen en een excursie.
Eind 2014 heeft het bestuur, na een verkenning door haar vrijwilligers, besloten om de Helpoort
opnieuw in te richten en om te vormen tot een erkend museum: Vestingmuseum Helpoort Maastricht.
Naast de factor informeren ( de huidige inrichting van de Helpoort) wil SMV meer aandacht gaan
geven aan de beleving van de vestinghistorie. Een viertal werkgroepen ( collectie, ICT, Huisvesting,
Middelen) zijn momenteel zeer actief om deze herinrichting vorm en inhoud te geven. De planning
is dat het Vestingmuseum Helpoort Maastricht eind 2016 geopend wordt.
Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester
:
Bestuurslid/Vrijwilligerszaken:
Bestuurslid/Juridische zaken:
Bestuurslid/Historicus:
Bestuurslid/PR :
Bestuurslid/vriendencoördinator:

Koos Consten
They Provaas
Han Bergs
Chrit Masotte
Hans Beckers
Wim Voogt
Toon Jenniskens
Ton Henrar
Léon Wijckmans

Beloningsbeleid:
De bestuursleden en vrijwilligers van SMV ontvangen geen beloningen voor hun werk. Enkel
gemaakte kosten worden, tegen inlevering van nota’s, vergoed. Een keer per jaar wordt, op kosten
van SMV, aan bestuur en vrijwilligers een eendaags-studiereisje 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:
Reguliere, planmatige activiteiten:
Wekelijkse rondleidingen in Bastion Holsteijn, in juli en augustus zijn er wekelijks 3 rondleiding.
Vanaf 2e paasdag tot 1 november is de Helpoort dagelijks van 13.00 toto 16.30 uur geopend geweest
voor gasten. Wij hebben in 2015 circa 10.000 bezoekers mogen ontvangen en informeren over het
vestingverleden en de nog bestaande vestingresten van Maastricht.
Ook in 2015 heeft SMV weer alle basisscholen in de regio, in het kader van haar scholenproject,
uitgenodigd voor een lezing en aansluitende rondleiding. We mochten weer 9 basisscholen met 15
groepen leerlingen begroeten.
SMV heeft een programma verzorgd van 2 nieuwsbrieven, 2 lezingen, 2 rondleidingen en een
excursie naar Montmédy en Sedan (Noord-Frankrijk) voor haar donateursgroep “Vrienden van de
Vesting Maastricht”.

Onze stichting heeft actief deelgenomen aan:
• het gemeentelijk vestingoverleg. Aan dit overleg nemen, naast de VVV Maastricht en een
vertegenwoordiger van de Stichting Menno van Coehoorn tevens de natuurorganisaties
Natuurmonumenten en CNME deel.
• overleg en inspraak over de verlegging van de afrit noorderbrug en daaraan gekoppeld de
aanleg en inrichting van het Frontenpark.
• overleg en inspraak in de herinrichting van het Tapijncomplex.
• In samenwerking met andere partijen samenstelling van een tentoonstelling in gebouw M van
de Tapijnkazerne met als thema: 100 jaar Tapijn, van kazerne naar studiehuis
Jaarlijks organiseert de gemeente Maastricht een “vestingschouw”; een rondwandeling langs de
vestingwerken waarin de onderhoudsstatus van de diverse vestingdelen nauwkeurig bekeken
worden. Uiteraard is SMV actief bij deze schouw betrokken.
SMV is in het bezit van een historisch vestingkanon; een vierponder met gladde loop uit 1789.
Enkele malen per jaar worden, met medewerking van leden van de Vereniging Historische Artillerie
Maastricht, met dit kanon saluutschoten afgevuurd. Tweede paasdag kondigt SMV, met
kanongebulder in het parkje voor de Helpoort, de seizoenopening 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
afgevuurd.
In november 2015 hebben bestuur, vrijwilligers en vrienden van de vesting een bezoek gebracht
aan de vestingen Montmédy en Sedan in Franrijk ( zie bovenstaande paragraaf over
beloningsbeleid).
Incidentele activiteiten:
Op uitnodiging van de gemeente Maastricht neemt SMV deel aan projectgroepen om mee te denken
over de toekomstige stadsontwikkeling in delen van de stad Maastricht waarin mogelijk nog
vestingresten in de bodem aanwezig zijn.
Op aanvraag heeft SMV groepsrondleidingen verzorgd in hoge fronten, lage fronten en Fort St.
Pieter
Op aanvraag heeft SMV, op verzoek van de Gemeente Maastricht, rondleidingen verzorgd voor
gasten van de Gemeente Maastricht.
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) organiseert regelmatig natuurwerkdagen in
de Linie van Dumoulin. SMV is hierbij aanwezig om de vrijwilligers van CNME te informeren over de
vestinggeschiedenis van dit gebied.
SMV heeft, op verzoek van International Golf Maastricht gevestigd op de Dousberg, een reeks
lezingen verzorgd voor leden en gasten met als thema: de belegering van Maastricht door Prins
Frederik Hendrik in 1632 en zijn kampement op de Dousberg.
Begin 2014 is er vanuit de vrijwilligers een werkgroep genaamd “KOM INS KIEKE” gestart die
ideeën heeft ontwikkeld voor een andere invulling en eventuele herinrichting van de Helpoort. De
voorstellen van deze werkgroep hebben ertoe geleid dat het bestuur eind 2014 het besluit genomen
heeft om de Helpoort om te vormen tot een museum en daartoe ook de formele museumstatus aan
te vragen. ( zie ook ons beleidsplan).
Financiële verantwoording 2015:
exploitatie:

netto donatie vrienden
VVV-vergoedingen
inkomsten helpoort
kosten helpoort
netto helpoort
inkomsten rondleidingen linie
inkomsten rondleidingen fort St.Pieter
inkomsten schoolproject
inkomsten rondleidingen nieuwstad
Lange rondleidingen muren
rondleidingen lage Fronten

werkelijk

werkelijk

2014

2015
2.437,87
3.291,00

4.797,92
-7.393,01

2.560,09
3.508,00
4.319,55
-6.005,68

-2.595,09
3.244,39
264,25
1.713,06
244,82
250,00
85,00

-1.686,13
2.800,94
280,00
1.380,00
0,00
150,00

diverse ontvangsten
donatie MvC
donatie Intern. Golf Maastricht
donatie code M
winst verkochte boeken
totaal

125,00
500,00
200,00
130,55

125,00
150,00
151,35

bestuurskosten
assurantiekosten
PR-kosten
administratiekosten
excursies
KOM INS KIEKE
rente-inkomsten
herdenking Elena Garcia
restauratie expo tagage maquette
kleding vrijwilligers
voorziening onderhoud Tagage maquette
40 jarig jubileum 2016

955,55

426,35

-839,33
-198,27
-318,47
-511,49
-1.384,45
-202,34
115,35

-620,54
-262,60
-178,84
-662,27
-1.353,00
-171,75
106,73
-730,00
1.196,02

-921,89
-500,00

afschrijvingen

exploitatieresultaat

-541,59

-706,38

5.088,37

5.536,62

2014

2015

Balans:
activa:
IT-materialen
Digitaal kaartmateriaal
Bibliotheek
vriendenpasjes
boeken en brochures
ING
ING Spaarrekening
Kas
NTO avonturentochten VVV
NTO subsidie Gemeente Maastricht
NTO overige debiteuren

833,52
146,45
15,00
424,91
2.376,12

1.869,84
73,22
15,00
283,44
2.296,38

6.639,75
12.675,06
154,00

4.214,52
17.781,79

3.291,00

3.572,11

369,37

totaal activa

26.925,18

30.106,30

passiva:
NTB maquette Tagage € 2750,-- + BTW
NTB website ontwikkeling-Jacques Wahlen
NTB verkoopfee Toon Jenniskens
NTB bestuurskosten
NTB reparatie verwarming
vooruitontvangen donaties
eigen vermogen begin boekjaar:
al;gemene reserve
voorziening herinrichting Helpoort
voorziening onderhoud Tagage maquette
herwaardering boeken en brochures
exploitatieresultaat lopend boekjaar **
eigen vermogen eind boekjaar:
totaal passiva

3.327,50

91,00

11.285,63
5.000,00

66,00

13.374,00
8.497,00
500,00
2.132,68
5.536,62

2.132,68
5.088,37
23.506,68

30.040,30

26.925,18

30.106,30

** toerekening exploitatieresultaat
algemene reserve:
voorziening herinrichting Helpoort:

2.088,37
3.000,00

2.033,62
3.503,00

Toelichting:
Exploitatie:
Het bestuur heeft begin 2016 besloten om van het positieve exploitatieresultaat over 2015 ad. € 5.536,62 €
3.503,00 toe te voegen aan de voorziening herinrichting Helpoort en de rest ( € 2.033,62) toe te voegen aan
de algemene reserve.
Balans:
Vaste activa: t/m boekjaar 2010 zijn door de stichting geen grotere aanschaffingen geactiveerd maar direct
in de exploitatie opgenomen.
Boeken en brochures: ook deze zijn in het verleden nooit geactiveerd. Ultimo 2015 zijn de voorraden ( tegen
inkoopprijs) opgenomen en geactiveerd. Het positieve resultaat van deze activering is opgenomen onder de
reserves als herwaardering boeken en brochures.
In 2015 zijn van de “Vrienden van de Vesting Maastricht” buiten de reguliere vriendendonaties een totaal van
€ 497,-- aan extra donaties ontvangen voor de voorziening herinrichting Helpoort. Na de toewijzing uit het
exploitatieresultaat ad. € 3.503,-- en genoemde donatie bedraagt ultimo 2015 de voorziening voor
herinrichting Helpoort totaal € 12.000,--.

