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Mariënheem, maart 2020


Algemeen
De Stichting Marsman Schrijver is een initiatief van de heer Marsman en mevrouw Marsman
Schrijver. Vooruitlopende op het onzekere moment van hun overlijden hebben zij in november
2008 de stichting Marsman Schrijver opgericht.
In 2012 is de heer Marsman helaas overleden en in 2013 heeft mevrouw Marsman Schrijver
besloten om vanaf 2014, ook reeds bij haar leven, de Stichting Marsman Schrijver 2014 te
activeren.
De stichting heeft ten doel het ondersteunen en initiëren van activiteiten voor personen en/of
instellingen, woonachtig of gevestigd in de gemeente Raalte en/of de gemeente Noord Oost
Polder, op kerkelijk -, sociaal -, levensbeschouwelijk charitatief-, cultureel- en
wetenschappelijk gebied, alsmede het algemeen nut dienende activiteiten en voorts al
hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn,alles in de ruimste zin genomen.



Wat doet het Fonds?
De Stichting verleent financiële steun mits er o.a. sprake is van co financiering in de vorm van
eigen of vreemd kapitaal en een sluitende exploitatie na investering.
Ons budget is beperkt, de door ons verkregen middelen worden beschikbaar gesteld door de
oprichters van de Stichting Marsman Schrijver.



Bestuur
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit 3 personen.
Bij de oprichtingsakte zijn 3 bestuursleden in hun functie benoemd.
De bestuurssamenstelling in het verslagjaar 2019 is als volgt:
functie

naam

voorzitter

Jan Schrijver

secretaris

Jan Koenjer

penningmeester

Gé Satink

Naast een aantal reguliere vergaderingen wordt er binnen het bestuur veel informatie
uitgewisseld via de sociale media (telefoon - mail).
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083751
en heeft een bankrekening. IBAN Nummer: NL 22 RABO 0143 6197 99


ANBI
De stichting beschikt over een “ANBI-verklaring” (RSIN nr. 8174.48.573). Dat wil zeggen dat
de belastingdienst de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften
en schenkingen aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar indien deze meer bedragen dan het
voor u van toepassing zijnde drempelbedrag.



Presentatie Fonds

Stichting Marsman Schrijver

Presentatie van de Stichting Marsman Schrijver vindt plaats middels een website, daarnaast
maken de bestuurders gebruik van hun individuele netwerken.


Werkwijze
De Stichting is bereikbaar via haar website www.stichting-marsman-Schrijver.nl en middels een gekoppeld email adres (info@ stichting-marsman-schrijver.nl) kan men een verzoek
indienen. Aan de hand van het ingediende verzoek vindt er een Quick scan plaats. Aan de
hand van voornoemde scan wordt bepaald of er een aanvraag kan worden ingediende of dat
het verzoek niet voldoet aan de doelstelling en er dus een afwijzing volgt.
Deze werkwijze geldt ook voor verzoeken anders dan via de website.



Overzicht activiteiten 2019
Algemeen
In 2019 heeft de stichting een nieuw Logo laten ontwikkelen door: "MIRJAM ONTWEERPT".
(Mirjam Marissink). Dit Logo zal worden gebruikt op externe correspondentie en de verdere
ontwikkeling van de website.
Aaanvragen
In 2019 is een aanvraag ontvangen van de werkgroep "Marienheem viert 75 Vrijheid" voor de
uitgave van een boek met historische belevingsverhalen uit de periode van de 2e
wereldoorlog. Deze aanvraag is gehonoreerd met een bijdrage van € 1.500,=. Dit bedrag is
ook daadwerkelijk in 2019 uitbetaald.
Daarnaast zijn in 2019 aanvragen ontvangen van:











Aanvraag Heemkerkhof
Aanvraag voor bijdrage in de kosten van realisatie van een Mariakapelletje
Aanvraag 75 jaar vrijheid Heino
aanvraag in de kosten van de te organiseren activiteiten i.h.k.v. de viering van 75 jaar
vrijheid in Heino.
Het koor music for Remembrance
verzoek om een bijdrage in de kosten van een uitvoering op 4 mei 2020 i.h.k.v. de
herdenking van de gevallenen in de (wereld)oorlogen en natuurrampen .
Aanvraag AV-Salland
verzoek om een bijdrage t.b.v. een estafette loop van Frankrijk (Normandie) naar Raalte
i.h.k.v. 75 jaar vrijheid.
Raalte Viert Vrijheid
verzoek om een bijdrage voor alle activiteiten die onder hun vlag worden georganiseerd in
dat kader van de viering van 75 jaar vrijheid.
Een verzoek via het netwerkvan Gé Satink van het "Taalpunt" als onderdeel van de
bibliotheek Salland om een bijdrage t.b.v. de bestrijding van de laaggeletterdheid in de
gemeente Raalte .

Financieel verslag:
Het financieel verslag is als een bijlage bij dit verslag gevoegd.

Mariënheem, Bestuur Stichting Marsman – Schrijver

Stichting Marsman Schrijver

