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Algemeen 

Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds verwerft fondsen en beheert vermogen, afkomstig van 

particuliere schenkers, bedrijven en organisaties die Het Noordbrabants Museum willen steunen, om 

daarmee bij te dragen aan de statutaire doelstelling van Het Noordbrabants Museum. Hieronder valt 

bijvoorbeeld het versterken van de collectie door het mede mogelijk maken van aankopen van 

kunstwerken en historische objecten, het uitvoeren van restauraties, het doen van onderzoek en het 

realiseren van spraakmakende tentoonstellingen die niet uit de reguliere exploitatie van Het 

Noordbrabants Museum kunnen worden gefinancierd. Bestaande en potentieel nieuwe particuliere 

schenkers en organisaties worden gedurende het jaar benaderd om een bijdrage (eenmalig of 

meerjarig) te doen en/of om een concreet project of concrete aankoop mede mogelijk te maken. 

Financiële steun van particulieren, bedrijven en organisaties is onmisbaar voor Het Noordbrabants 

Museum. Om ervoor te zorgen dat deze financiële steun uitsluitend wordt gebruikt voor het 

versterken van de collectie en het realiseren van bijzondere tentoonstellingen en projecten is in mei 

2022 Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds opgericht: een zelfstandige stichting waarin de 

bijdragen van partners samenkomen met bijdragen uit schenkingen en nalatenschappen. Hiermee 

wordt de door de buitenwereld zo zeer gewenste scheiding aangebracht tussen de exploitatie van het 

museum en gelabeld vermogen, waarbij aan alle eisen van goede en transparante governance wordt 

voldaan. 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds luidt volgens artikel 2 van de statuten 

d.d. 30 mei 2022 als volgt:  

1. De Stichting heeft ten doel:  

a. het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke door schenkers ten bate van 

Stichting Noordbrabants Museum, aan de Stichting worden geschonken; 

b. het uitkeren van gelden aan Stichting Noordbrabants Museum, in het kader van het door Stichting 

Noordbrabants Museum geformuleerde beleid, waarbij in beginsel de ter beschikking gestelde 

gelden worden aangesproken, tenzij zulks in andere zin met schenkers is overeengekomen; 

c. het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords, aan Stichting Noordbrabants 

Museum, 

en voorts al hetgeen met een en ander genoemd onder sub a tot en met c voornoemd, 

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

zin. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met behulp van alle wettige middelen 

die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of die daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. 
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Vermogen en verwerving van inkomsten 

Artikel 3 van de statuten bepaalt het volgende over het vermogen van de stichting: 

 

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

- subsidies en donaties; 

- schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- alle andere verkrijgingen en baten; 

- opbrengsten uit activiteiten van de Stichting. 

2. De Stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooien, indien 

de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, binnen een 

redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling. 

3. Erfstellingen kunnen door de Stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  

4. Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting 

als ware het zijn eigen vermogen als bedoeld in artikel 1a lid 1 sub c van de Uitvoeringsregeling 

Awr. 

Beheer en besteding van het vermogen 

Toevertrouwd vermogen in de vorm van liquiditeiten, dat niet direct wordt aangewend voor de 

doelstelling, wordt aangehouden op spaarrekeningen bij een Nederlandse bank. Het is daarbij 

gebruikelijk dat de stichting vermogen opbouwt om in de toekomst significante financiële steun aan 

een omvangrijke verwerving door Het Noordbrabants Museum te kunnen doen. 

Toevertrouwde of nagelaten effectenportefeuilles worden aangehouden op effectenrekeningen bij 

een Nederlandse bank.  

Besteding van het vermogen vindt plaats conform de statutaire doelstelling van de stichting. 

Bestuur 

Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds kent een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Dit 

bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Nieuwe leden worden benoemd door het bestuur, 

gehoord hebbende de directeur-bestuurder van Het Noordbrabants Museum. Leden worden benoemd 

voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmalig worden herbenoemd. 
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Fondsenwerving en administratie 

Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving 

wordt verzorgd door de afdeling development van Het Noordbrabants Museum. De financiële 

administratie wordt verzorgd door de afdeling administratie van Het Noordbrabants Museum.  

Overige gegevens 

Stichting Het Noordbrabants Museum Fonds is opgericht bij notariële akte op 30 mei 2022. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86529714, RSIN 863996875. De 

stichting is statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, bezoekadres Verwersstraat 41. Stichting Het 

Noordbrabants Museum Fonds is per 30 mei 2022 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen 

nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. 

 

Aldus vastgesteld en ondertekend in Bestuursvergadering op 27 juni 2022 

Ing. J.A.J.M. van den Hoven (voorzitter) 

mr. W.A.A.J. Fick-Nolet (secretaris)  

Msc D.G. Nelissen (penningmeester) 

 


