Beleidsplan Stichting Cultuurbezit Familie Smit 2017 – 2018
Introductie
Dit is het beleidsplan van de Stichting Cultuurbezit Familie Smit (de “Stichting”). Het plan bevat een
overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de werving, het beheer en de
besteding van de fondsen.
Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2017 tot en met 2018. In aanvulling hierop
zit er, vanwege het bijzondere karakter van de doelstellingen met betrekking tot de glasnegatieven en
de atlassen (zie hieronder), een structureel karakter in het beleid. Het is namelijk niet de verwachting /
intentie dat dit zal veranderen.
Het bestuur van Stichting Cultuurbezit Familie Smit bestaat uit de volgende personen:
J.D. Smit: voorzitter
M.F. Smit: bestuurslid
L.J. Smit: secretaris/penningmeester
1. Doelstelling en actueel beleid
De Stichting is opgericht op 3 december 2012 en is met ingang van die datum door de Belastingdienst
gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”). Het door de Stichting te voeren beleid
concentreert zich op haar statutaire doelstelling, te weten het als ANBI bijeen brengen en in stand
houden van een verzameling van voorwerpen met een historische waarde die betrekking hebben op of
verband houden met de scheepsbouw en/of scheepvaart in de meest ruime zin des woords, waaronder
begrepen scheepsmodellen, glasplaten, atlassen, logboeken en andere geschriften, zulks mede teneinde
die voorwerpen ter beschikking te kunnen stellen aan musea en/of anderszins in het openbaar te
kunnen tonen. De voorwerpen zijn onder meer afkomstig uit het bezit van de familie Smit uit Kinderdijk
en Alblasserdam, evenals andere families die daar een directe relatie mee hebben.
2. Werkzaamheden
De Stichting is voornemens om in de jaren 2017 en 2018 (en, waar relevant, voor de jaren daarna) de
volgende activiteiten te ondernemen:


het blijven uitlenen en in bruikleen geven van stukken aan instanties en musea zoals het
Maritiem Museum Rotterdam en het Dordrechts Museum, die onder andere ten doel hebben de
maritieme geschiedenis onder het licht te brengen. Deze stukken zien op de glasnegatieven
zoals uitgeleend aan het Dordrechts Museum en de Atlassen van Blaeu zoals uitgeleend aan het
Maritiem Museum Rotterdam. Het permanente karakter van deze stukken alsmede de intentie
om die blijvend aan beide musea (en daarmee haar bezoekers) ter beschikking te stellen, brengt
met zich mee dat deze voornaamste doelstelling een permanent karakter heeft,



















het continue moderniseren en bijhouden van de beschrijving van de stamboom van de familie
Smit, dit alles ter opvolging van het inmiddels uitgegeven Stamboomboek;
het ondersteunen van derden die belangstelling hebben voor het schrijven van publicaties over
de geschiedenis van de familie Smit, de relatie van de familie met haar geografische omgeving,
de Nederlandse scheepsbouw en nadere zaken waar de familie bij betrokken is en is geweest,
evenals het verwerven en behouden van het copy right van deze publicaties. Meer specifiek zal
in dit kader medio 2018 door de stichting aandacht worden gegeven voor de uitgave “Smitten in
Perspectief”. Deze uitgave flankeert het inmiddels gepubliceerde “Smittenboek” waarin de
genealogie is vastgelegd. Smitten in Perspectief voorziet in prosa, dat wil zeggen verhalen over
de familie en haar ontstaansgeschiedenis. Voor dit doel zal, net als bij het Smittenboek, worden
samengewerkt met de auteur mevrouw J. Korteweg;
het ontwerpen en online brengen van een website waarop onder andere de digitale catalogus
kan worden ingekeken, er links zijn naar (de bovenstaande en/of andere) musea en andere
instellingen waarmee wordt samen gewerkt en of geëxposeerd. Dit punt was reeds in het vorige
beleidsplan opgenomen maar zal nu actief worden ingevuld;
het inventariseren, registreren en, onder andere, fotograferen van stukken die in het bezit zijn
van de leden van de familie en aanverwanten. Ook dit punt kwam in het vorige beleidsplan voor
en zal nu verder worden ingevuld;
het inventariseren, registreren en digitaliseren van een grote hoeveelheid scheepstekeningen
(naar schatting rond 2.500 stuks). De stichting is hierover in contact getreden met zowel het
Maritiem Museum Rotterdam als de Historische Vereniging West‐Alblasserwaard. Het MMR wil
de stukken in bewaring nemen en de HVWA wil zorgen voor het catalogiseren en digitaliseren;
verwerven van nieuwe stukken, in de meest uitgebreide zin, bij de leden van de familie Smit zelf,
haar naaste omgeving, maar ook bij Instellingen, Stichtingen of andere instituten, die verband
houden met de familie Smit en haar geschiedenis,
het waar nodig ontwerpen van een onderhouds‐ en restauratieplan voor de stukken die in het
bezit zijn van de Stichting,
het contact zoeken met aanverwante instellingen, stichtingen en instanties van familie bedrijven
en ex‐familie bedrijven die eveneens een maritiem doel voor ogen hebben en het onderzoeken
van de mogelijkheden tot samen werking,
het blijven animeren van tentoonstellingen in de relevante musea waarbij de familie stukken
door een groot publiek kunnen worden bekeken en deels kunnen worden gekopieerd voor eigen
gebruik,
het verwerven fondsen voor de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen.

3. Werving van fondsen
Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk gevormd door:


beschikbare bijdragen en subsidies van overheid instanties en andere instellingen die financiële
ondersteuning verlenen aan Stichtingen zoals deze;





schenkingen, erfstellingen en legaten; binnen de familie Smit en haar directe omgeving zal door
het bestuur worden aangedrongen om testamentaire verklaringen op te nemen ten gunste van
de Stichting;
overige baten; hierbij wordt onder andere gedacht aan inkomsten van activiteiten die de
Stichting onderneemt ten behoeve van een goede en juiste uitvoering van de doelstelling.

4. Beheer van fondsen
De fondsen van de Stichting worden zelf beheerd, waarbij voorzichtigheid zal worden betracht. In
beginsel zullen fondsen alleen op rentedragende bankrekeningen dan wel deposito´s worden
ondergebracht. Alle opbrengsten en kosten van de Stichting worden in beginsel verantwoord in de
periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Het doel van de Stichting is om jaarlijks niet
meer dan 5% uit te geven aan indirecte/algemene kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op
uitgaven als bankadministratie‐ en overboeking kosten, inschrijving Kamer van Koophandel en overige
onkostendeclaraties. De administratie wordt uitbesteedt aan een administratiekantoor.
De bestuurders ontvangen geen beloning en evenmin een onkostenvergoeding voor hun diensten.
5. Financiële prognose 2017‐2018






Inkomsten uit vermogen: p.m. (rentebaten op deposito)
Inkomsten uit giften: € 15.000,‐ per jaar (2013 tot en met 2017)
Algemene kosten: p.m.
Activa: Atlassen van Blaeu en Glasnegatieven met een waarde van € 1.152.500,‐ (conform de
taxatierapporten d.d. 29 januari 2013)
Passiva/ eigen vermogen: schuld wegens geldlening voor eenzelfde bedrag van de bestuurders,
één en ander conform de koopovereenkomst d.d.10 maart 2013

Voor het overige wordt verwezen naar de financiële verantwoording over 2013.
6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer (RSIN)
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
56608691. De Stichting is statutair gevestigd te Kinderdijk (gemeente Nieuw‐Lekkerland) en houdt adres
te 2111 AL Aerdenhout (gemeente Bloemendaal), Schulpweg 15. Het fiscaal nummer (RSIN) van de
Stichting is 852212550.

