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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 

 

 e  secretaris@firmavadrie.nl 

 1  www.firmavandrie.nl 

 

RSIN: 8180 02 773 

 

Bestuur: Het bestuur van de Stichting Vrienden van Firma Van Drie bestaat uit minimaal 

3 personen. De bestuursleden zijn tevens lid van het bestuur van de Stichting 

Firma Van Drie. 

 Op het moment van publicatie bestaat het bestuur van de Stichting Firma Van  

                       Drie uit de volgende mensen: 

• Laura Pastoor – voorzitter 

• Henk Swets – secretaris 

• Frits Gardenbroek – penningmeester 

• André Groeneveld – kunstbeleid, ballotage en kunstreizen 

• Leni van den Band – firmanten, publiek  

 

Beleidsplan: De Stichting Vrienden van Firma Van Drie heeft een beleidsplan voor de  

                       periode 2021. Het beleidsplan is te vinden op de website en geldt als bijlage bij  

                       dit document. Op de website is tevens het beleidsplan van de Stichting Firma  

                       Van Drie 2021 te vinden.                        

 

Doelstelling: De Stichting Vrienden van Firma Van Drie heeft ten doel het bevorderen van  

                       kunst en cultuur in Gouda en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander  

                       rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in  

                       de ruimste zin des woords. De Stichting Firma Van Drie is het podium voor kunst  

                       in Gouda en omstreken.  

De stichting Vrienden van Firma Van Drie tracht haar doel te verwezenlijken 

door het verwerven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen 

van de Stichting Firma Van Drie. 

De stichting Vrienden van Firma Van Drie beoogt het dienen van het algemeen 

belang en beoogt niet het maken van winst. 
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Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Firma Van Drie ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

Jaarverslag Stichting Vrienden van Firma Van Drie 2020 

Eind 2020 had de stichting 32 Vrienden.  

Vanwege de corona crisis hebben er in 2020 geen speciale activiteiten plaats gevonden, 

waardoor financiële ondersteuning van Stichting Vrienden van Firma Van Drie 

niet nodig was. 

 

Financieel jaarverslag Stichting Vrienden van de Firma Van Drie 2020  

2020 is het negende boekjaar van de Stichting Vrienden van de Firma Van Drie 

Het financieel jaarverslag van Stichting Vrienden van de Firma Van Drie 2020 is te vinden op 

de website en geldt als bijlage bij dit document.  


