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Stichting Vriendenkring Museum De Acht Zaligheden 

Gevestigd te Eersel 

 

Inleiding 

In het jaar 1991 werd door drie personen, die de Stichting Museum De Acht Zaligheden in 

Eersel een warm hart toedroegen, een Stichting opgericht met de naam “Stichting 

Vriendenkring Museum De Acht Zaligheden”, hierna te noemen De Vriendenkring.              

De Stichting Museum De Acht Zaligheden, hierna te noemen Kempenmuseum, bestond reeds 

vanaf 1979, trok veel bezoekers en bleek dus in een behoefte te voorzien. Financieel was het 

echter moeilijk om het Kempenmuseum gezond te houden. 

Doelstelling Stichting 

De Vriendenkring stelt zich ten doel de behartiging van zowel de materiële als ook de 

immateriële belangen van het in Eersel gevestigde Kempenmuseum. De Vriendenkring tracht 

haar doel te bereiken door het werven van middelen bij particulieren, instellingen en 

bedrijven, die zich als sponsor of als donateur verplichten om gedurende een bepaalde periode 

een financiële bijdrage te verstrekken. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van De Vriendenkring bestaan uit het werven van middelen welke 

aangewend zullen worden voor het in stand houden van het Kempenmuseum. Bovendien 

heeft De Vriendenkring als taak om reeds verworven middelen, welke bij het 

Kempenmuseum nog geen bestemming hebben verkregen, te beheren. Alle werkzaamheden 

van De Vriendenkring worden uitgevoerd door vrijwilligers; zij ontvangen daarvoor geen 

vergoeding. De geldmiddelen welke De Vriendenkring werft bestaan uit bijdragen van 

donateurs en sponsors, hierna te noemen begunstigers, eventuele opbrengsten uit de door De 

Vriendenkring te organiseren activiteiten, te ontvangen giften, legaten, erfstellingen, 

subsidies, vrijwillige bijdragen en alle overige baten. De Vriendenkring werft nieuwe en 

onderhoudt de contacten met bestaande begunstigers. De begunstigers worden zowel 

schriftelijk geïnformeerd over de activiteiten van het Kempenmuseum als ook door het 

jaarlijks organiseren van een donateursdag. Het streven van De Vriendenkring is dan ook om 

haar begunstigers zoveel mogelijk bij het Kempenmuseum te betrekken. 

Beheer middelen 

Jaarlijks ontvangen de begunstigers van De Vriendenkring middels een E-mail of brief een 

verzoek om hun financiële bijdrage te verstrekken. De van begunstigers ontvangen bedragen 

worden bijgeschreven op een rekening bij de Rabobank. De verworven middelen, welke op 



dat moment nog geen definitieve bestemming hebben gevonden, worden vervolgens belegd 

op een spaarrekening welke bij de Rabobank wordt aangehouden. De Vriendenkring streeft er 

niet naar om een zo hoog mogelijk vermogen aan te houden; daar waar De Vriendenkring een 

vermogen heeft opgebouwd, dient dit enkel te worden gezien als een buffer voor de naaste 

toekomst. Een minimale buffer, te denken valt aan een bedrag van € 25.000,--, wordt 

nagestreefd. Mochten er zich betreffende het Kempenmuseum ingrijpende financiële en/of 

museale ontwikkelingen voordoen, dan kan dit minimale streefbedrag tussentijds worden 

aangepast. 

Besteding middelen 

De aan De Vriendenkring ter beschikking gestelde middelen zullen uitsluitend worden 

besteed voor de instandhouding van het Kempenmuseum. Alvorens De Vriendenkring een 

bijdrage zal verstrekken aan het Kempenmuseum dient hiertoe door het Bestuur van het 

Kempenmuseum een duidelijk omschreven verzoek, aangevuld met de financiële 

onderbouwing, aan De Vriendenkring te worden overlegd. Een verzoek dient te betreffen 

incidentele investeringen, dan wel een uitbreiding van de collectie van het Kempenmuseum. 

De bijdragen uit De Vriendenkring zullen derhalve niet worden verstrekt voor de dekking van 

de normale exploitatie van het Kempenmuseum. De Vriendenkring zal over het ingediende 

verzoek een besluit nemen en het Bestuur van het Kempenmuseum hierover schriftelijk 

informeren. 

Status 

Aan De Vriendenkring is door de Belastingdienst de culturele ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) status toegekend wat fiscaal voordeel biedt aan De Vriendenkring, als 

ook aan de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan De Vriendenkring. Bij de 

Belastingdienst staat De Vriendenkring geregistreerd onder het RSIN (Rechtspersonen 

Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 8160.59.391. 
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