
JAARREKENING 2020

STICHTING ARCHEOLOGISCH INFORMATIEPUNT 
OOST-FIVELINGO APPINGEDAM



Algemeen / Doelstelling
De stichting is opgericht op 5 juli 2006.
De doelstelling van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten:
"De Stichting heeft als doel, het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische ontwikkeling van 
het water- en wierdengebied Oost-Fivelingo, in de meest brede zin des woords".
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende instelling (culturele ANBI: 
fiscaalnummer 8185.57.734).
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden onder nummer 02094355. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat, conform de statuten, uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 
Ultimo 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dhr. R. Hadders voorzitter (lid Protestantse Gemeente Appingedam)
Dhr. F.W. Meijer secretaris (namens Stichting Museum stad Appingedam)
Dhr. F.E. Juk penningmeester (lid Protestantse Gemeente Appingedam)

Mw. C. Heinen (directeur Stichting Museum Stad Appingedam) is als adviseur bij de stichting betrokken.

Middelen
De middelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van derden, subsidies en giften. De stichting verricht 
geen economische activiteiten.

Bestuursverslag 2020
In juni 2020 is bestuurslid J. Kolk overleden. Hij heeft vanaf de oprichting de penningmeesters-functie 
vervuld. Hij was een betrokken bestuurslid bij de activiteiten van de Stichting.
Mw. Heinen heeft aangeven te willen terugtreden als bestuurslid, maar ze blijft wel als adviseur bij de 
stichting betrokken.
Per 1 december 2020 zijn toegetreden tot het bestuur de heren R. Hadders en F.W. Meijer.

Als belangrijkste activiteit is te melden het plan om de waterput achter de Nicolaikerk (deels) zichtbaar 
te maken voor het publiek. Een vijftal enthousiaste inwoners van Appingedam heeft hiervoor een 
projectplan geschreven en is heeft inmiddels diverse subsidies verworven. Tevens zijn afspraken 
gemaakt de burgerlijke gemeente. Aan subsidies voor realisatie van de regenwaterbak is door negen 
partijen een gezamenlijk bedrag toegezegd van € 51.640 (stand 31-12-2020).
Het boekwerk over dit plan in het voorjaar 2020 gereedgekomen en verspreid onder belanghebbenden. 

Financiële verantwoording 2020
Het nadelig resultaat over 2020 is € 109,-. Het vermogen ultimo 2020 bedraagt € 4.281,-.
Aan subsidie is inmiddels van vijf partijen de bijdrage ontvangen (totaal € 32.640).
Aan projectkosten (drukwerk) is betaald een bedrag van € 882,-.

Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 zal in het teken staan van de uitvoering het project "regenwaterbak". In het voorjaar zal de 
vergunning moeten worden aangevraagd, en de aanbesteding worden gestart. We hopen spoedig 
daarna de uitvoering te kunnen starten, zodat het project ultimo 2021 is gerealiseerd.



BALANS
Activa 31-12-2019 31-12-2020 Passiva 31-12-2019 31-12-2020

Rabobankrekening
Vooruitbetaalde kosten

€4.390 €36.039
€882

Eigen Vermogen
Vooruit ontvangen subsidie

€4.390 €4.281
€32.640

Totaal € 4.390 €36.921 Totaal €4.390 €36.921

EXPLOITATIEREKENING
Uitgaven 2019 2020 Ontvangsten 2019 2020

Bankkosten €119 €119 Inkomsten nihil €10

Nadelig saldo € 119 €109

Totaal €119 €119 Totaal €119 € 119

Toelichting
Vermogensoverzicht:
Stand 31-12-2019 €4.390
nadelig saldo 2020 €-109
Stand 31-12-2020 €4.281


