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Stichting De Timmerwerf
Postbus 167, 2678 ZK De Lier
Telefoonnummer 0174-510706
Bezoekadres Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
www.detimmerwerf.nl
RSIN 8059.58.629
Doelstelling,
De Stichting De Timmerwerf stelt zich ten doel de timmerwerkplaats, gelegen aan de Hoofdstraat 63 in De Lier, te
behoeden voor verval, het monumentale karakter daarvan te behouden en zonodig te herstellen en te kunnen
waarborgen dat bedoelde timmerwerf zal kunnen functioneren als historisch centrum, dat accommodatie biedt voor
tentoonstellingen en andere activiteiten ten behoeve van de Lierse dorpsgemeenschap en voorts al hetgeen dat met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
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Henk van Lenteren (voorzitter),
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Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting De Timmerwerf ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten,
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting De
Timmerwerf heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
De Stichting De Timmerwerf spant zich op breed terrein in om ‘De Timmerwerf’ te behouden en door het gebruik er
van een bijdrage te leveren aan het historisch besef van de Lierse gemeenschap, zowel met betrekking tot de lokale
geschiedenis als met betrekking tot de geschiedenis van het timmerambacht. Daarnaast is zij actief om via
wisselexposities een podium te zijn voor culturele en ambachtelijke presentaties in de regio.
Verkorte staat van baten en lasten over 2017; voorgenomen bestedingen
Baten
€ 30.683
Beheerkosten
€8.457
Doeluitgaven
€ 25.252
Resultaat
€-3.026
Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2018€ 80.000 bedragen, waarvan (eveneens geschat) circa 10% voor in
stand houding gebouw en 90% voor exposities.

Verkorte toelichting financieel overzicht daadwerkelijke bestedingen:
Baten:
Bijdragen club van honderd
Sponsorgelden
Entreegelden
Huur
Overige baten

Beheerskosten:
Personele kosten
Kantoorkosten
Representatieve kosten
Overige kosten

Doeluitgaven:
Huisvestingskosten
Toevoeging reserve onderhoud
Kosten exposities
Onttrekking reserve collectie
Afschrijving gebouw

€ 6.379
€ 2.566
€ 3.826
€15.873
€ 2.039
---------€30.683

€ 2.473
€ 3.008
€ 1.900
€ 1.076
---------€8.457

€ 9.778
€ 12.057
€ 3.260
€
0
€ 157
----------€ 25.252

Verkort beleidsplan
Het beleid van Stichting De Timmerwerf is gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen op behoud van de
continuïteit richting het 25-jarig bestaan. De Timmerwerf heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke
werkzaamheden; De Timmerwerf laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het
batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De Timmerwerf werft geen gelden. De
bestuurders van De Timmerwerf ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting De Timmerwerf voert
zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.

