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Vrienden van Firma Van Drie 
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In dit document en/of de bijlage staan alle gegevens, die, conform de nieuwe voorwaarden 
die aan Algemeen Nut Beogende Instellingen worden gesteld, moeten worden gepubliceerd. 
 
Naam: Stichting Vrienden van Firma Van Drie 
 Achter de Kerk 13 
 2801 JX   GOUDA 
 
 t  0182 - 512665 
 e  info@firmavandrie.nl 
 i  www.firmavandrie.nl 
 
RSIN: 8180 02 773 
 
Bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 personen. De 

bestuursleden zijn tevens lid van het bestuur van de Firma Van Drie. 
 Op het moment van publicatie bestaat het bestuur uit de volgende mensen: 

• Wijnand Scholtens – voorzitter 
• Anneke Koenis – secretaris 
• Kees Weevers – penningmeester 
• André Groeneveld 

 
Beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor de periode van 2016 tot 2019. 
 
Doelstelling: De stichting heeft ten doel: 

a) het bevorderen van kunst en in stand houden van een goed kunstklimaat in 
Gouda; 
b) de Firma Van Drie het podium voor kunst in Gouda en omstreken te laten 
zijn; 
c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van gelden 
ten behoeve van het financieel ondersteunen van de Stichting Firma van Drie. 
De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het 
maken van winst. 

 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Activiteitenverslag 2015 



Het belangrijkste punt van aandacht in 2014 was het werven van nieuwe Vrienden en het 
behouden van de huidige Vrienden. Een aantal nieuwe Vrienden heeft zich aangemeld 
geworden via de reguliere route op de website. Het gaat met name om mensen die zelf min 
of meer actief zijn met kunst (beoefenen), maar (nog) geen Firmant zijn. Het behouden van 
Vrienden blijkt, net als vorig jaar, een probleem voor een deel van de Vrienden. Mensen die 
Vriend zijn geworden om (eenmalig) aan een kunstreis deel te nemen, betalen geen 
vrijwillige bijdrage meer als zij niet deelnemen aan een nieuwe reis. Ook zijn er een paar 
Vrienden afgevallen om onbekende redenen.  
Eind 2015 had de stichting 34 Vrienden (4 minder dan in 2015). Van deze vrienden zetten 8 
zich in als vrijwilliger voor de Firma Van Drie. 
 
De Vriendenstichting heeft in 2015 een aantal activiteiten van de Firma Van Drie financieel 
ondersteund. Zo heeft LichtKunstGouda een bijdrage ontvangen van € 1.500 (bedrag gelijk 
aan de jaardonaties van de Vrienden), waardoor ook in 2015 weer een aantal kunstenaars 
kon worden uitgenodigd om een lichtproject tentoon te stellen. Ook heeft de 
Vriendenstichting de actualisatie en aanpassing van de website betaald. Daarnaast heeft de 
stichting zich garant gesteld voor de verbouwing van de balie in Roodbol (garantie is niet 
gebruikt, omdat de Firma Van Drie de verbouwing uit eigen middelen kon betalen). 
 
De conclusie is dat de uitgaven in 2015 beperkt zijn geweest. Het bestuur van de stichting 
zal de Firma Van Drie in 2016 uitdagen om naast LichtKunstGouda een extra project te 
organiseren dat uit het aan voorwaarden verbonden vermogen gefinancierd kan worden. 
 
 
Financiële Verantwoording 2015 
 
Inkomsten 2015 
Donaties 1.475,00 
Rente 159,07 
Totaal 1.634,07
  
Uitgaven 2015 
Kosten bank 115,42 
Bijdrage aan actualisatie en aanpassing website Firma Van Drie 707,85 
Bijdrage aan Lichtkunstproject Firma Van Drie 1.500,00 
Totaal 2.323,27 
 
Eigen vermogen d.d. 31 december 2015 24.720,46 
Van dit vermogen is bij schenking aan voorwaarden verbonden 17.153,75 
Vrij besteedbaar eigen vermogen 7.566,71 
 
 
 


