
Standaardformulier publicatieplicht 
ANBI Algemeen 

Algemene gegevens instelling 
Naam: Vereniging Oud Monnickendam

Nummer Kamer van Koophandel: 40624352

Contactgegevens:  
Adres: Noordeinde 2-4 Monnickendam

Tel no.: +31 626997031

E-mail: info@oudmonnickendam.nl

Website: www.oudmonnickendam.nl

RSIN:  815484124


Actief in sector:  
Kunst en cultuur in Nederland


Aantal vrijwilligers: 200


Statutair bestuur van de instelling 
Voorzitter: Koert Kraak

Secretaris: Vincent Keesmaat

Penningmeester: Bertien van der Kolk

Algemeen bestuurslid: Klaas Roos

Algemeen bestuurslid: Ed Willms


Doelgroepen: Algemeen publiek


Doelstelling: De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en 
landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te 
vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk 
bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse projecten wordt 
een positieve impuls gegeven.

Daarnaast doet "Oud Monnickendam" onderzoek naar het verleden van de stad, bevordert het 
verbreiden van historische kennis d.m.v. lezingen en excursies en de uitgave van een jaarboek , 
dat naast de verslagen van het het afgelopen jaar vele artikelen over de historie van 
Monnickendam bevat.


Hoofdlijnen beleidsplan: 
Welke werkzaamheden verricht de instelling:  
De vereniging heeft een grote databank, geeft een jaarboek uit, organiseert lezingen en excursies.  
Heeft een eigen onderkomen en exploiteert dit onderkomen, alsmede het museum de Speeltoren.  
Er is een actieve groep stadsgidsen, alsmede een archeologische werkgroep en een werkgroep 
'verhalen van vroeger'.  Deze opsomming is niet limitatief


Hoe krijgt de instelling inkomsten:  
De vereniging krijgt zijn inkomsten uit contributies.  Activiteiten worden vaak kostenneutraal 
uitgevoerd.  Soms krijgt de vereniging een gift, een sponsorbedrag of een legaat. 


Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed: 
De inkomsten worden besteed aan bovengenoemde activiteiten. 


Beloningsbeleid: 
Geen enkele vrijwilliger of bestuurslid krijgt een beloning voor de gedane werkzaamheden. 


Activiteitenverslag: 
In het jaarboek kunt u al ons activiteiten lezen.  Het jaarboek is ook op de website te vinden en te 
lezen. 
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