STICHTING PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP
Naam
Stichting Puttens Historisch Genootschap, gevestigd te Putten
Opgericht bij notariële akte op 21 april 1990

Inschrijving Kamer van Koophandel
Inschrijvingsnummer 41035822

Fiscaal nummer:
8058 23 724
Adressen
Postadres: Garderenseweg 97, 3881NC Putten
Telefoon: 0341-355485
e-mailadres: stg.phg@kpnplanet.nl
website: www.phg-putten.nl

Bestuur (statutair)
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
1. G.C.J.M Hollanders, voorzitter
e
2. J.N. van den Hoorn, 2 voorzitter
3. C.P. Kleingeld, secretaris
4. J. van Oostende, penningmeester
Toegevoegd aan het bestuur, niet statutair:
5. H. van der Zwaag, (communicatie)

Beloningsbeleid
De stichting kent geen betaalde krachten. Slechts werkelijk gemaakte kosten van bestuur en van
vrijwilligers worden vergoed, na goedkeuring door het bestuur.
Specifiek voor de motivatie van de vrijwilligers worden kosten gemaakt (zie de resultatenrekening)

Statutaire doel
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bijdragen tot het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis van de geschiedenis
van Putten.
b. het bijdragen tot het behoud van het karakter van Putten
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het achterhalen van historische feiten met betrekking tot Putten, zoals gebeurtenissen,
situaties en structuren;
b. het interpreteren van de betekenis hiervan voor de geschiedenis van mens, cultuur en
landschap van Putten;
c. het vastleggen van de resultaten en bevordering van de openbaarmaking daarvan in woord,
geschrift, excursies, exposities en eventuele andere vormen;
d. het opbouwen van een historische documentatieverzameling van geschriften, tekeningen,
foto's, (video)films, geluidsdragers, voorwerpen en andere informatiedragers;
e. het streven naar behoud van objecten en situaties met een historisch waardevol en/of
specifiek Puttens karakter;
f. het nastreven van al het overige dat de doelstellingen bevordert.
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Beleidsplan
Samenvattend, de stichting fungeert als koepel voor allerlei activiteiten op cultuurhistorisch gebied van
Putten. Zo heeft de stichting zes beleidsvelden in uitvoering genomen die gericht zijn op het realiseren
van de doelstellingen:
 het operationeel houden van diverse door de stichting ingestelde werkgroepen met een specifiek
aandachtsgebied; Archeologie, Genealogie en Archivering, Roerende Monumenten, Onroerende
Monumenten, en Dialect en Folklore.
 het ondersteunen van twee door de stichting ingestelde musea; Historisch Centrum ‘De Tien
Malen’ en “Museumboerderij ‘Mariahoeve”.
 het (periodiek) uitgeven van een cultuurhistorisch blad ‘De Graver.
 het uitgeven van themaboeken;
 het (mede) organiseren van de jaarlijkse folkloristische activiteiten.
 het organiseren van cultuur historische lezingen.
Met deze activiteiten voorziet het PHG in de behoefte van zowel de inwoners als van de toeristen in
Putten om kennis te nemen van de cultuurhistorie van Putten.
Activiteiten
 Deelname aan Gemeentelijke visie avonden gericht op toekomstig cultuur en recreatiebeleid.
 Voorbereiden en houden van bijeenkomsten voor de deelnemers/donateurs van het PHG en
andere geïnteresseerden.
 Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten.
 Reconstructie van cultuurhistorische objecten en kerk- en klompenpaden
 Gebruikmaken van Plan-, Bezwaar- en Adviesprocedures m.b.t. nieuwe landhuizen en historische
monumenten.
 Toegankelijke informatie verstrekken aan deelnemers/donateurs en andere geïnteresseerden via
de eigen website.
 Zorgdragen voor registratie, documentatie en adequate opslag van roerende monumenten.
 Deelnemen aan de Regiobijeenkomsten van historische organisaties en musea.
 Afvaardigen van een vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting Puttens Stoomgemaal.
 Afvaardigen van een vertegenwoordiger in de gemeentelijke monumentencommissie.
 Het beantwoorden van vragen van belangstellenden uit binnen- en buitenland over
cultuurhistorische objecten, gebruiken en bijzonderheden in Putten.
Middelen, financiën en mensen
De stichting PHG is een niet commerciële vrijwilligersorganisatie die voor haar financiën afhankelijk is
van vrijwillige bijdragen, giften, vergoedingen en projectsubsidies. De vrijwillige bijdragen worden
bijeengebracht door ca. 800 geregistreerde deelnemers/donateurs.
Om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zetten ca. 125 vrijwilligers zich in.
Rekening en verantwoording
Het PHG legt jaarlijks in een openbare deelnemersvergadering en in het blad “De Graver” rekening en
verantwoording af over het gevoerde beleid, de besteding van de financiën, middels een
exploitatieoverzicht en de plannen om de doelstellingen te realiseren.
Van de financiële administratie wordt digitaal boek gehouden. Statutair is bepaald dat een externe
deskundige uit de boekhouding een rapport opstelt, een jaarrekening bestaande uit een balans en
exploitatierekening, volgens de daarvoor geldende standaarden. In een bestuursvergadering neemt
het bestuur als geheel de verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken van het voorgaande
jaar door het ondertekenen van de jaarrekening.
Overige informatie
De stichting is lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland. Verder maakt zij deel uit van het regio
overleg Noord-West Veluwe van historische verenigingen, stichtingen, of genootschappen en musea.
Het PHG beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI-status en is sinds 1 januari 2012 een
CULTURELE ANBI. Een culturele ANBI houdt in dat giften, donaties en legaten in de regeling voor
belastingaftrek wegens giften voor 125% van het oorspronkelijke bedrag mogen worden meegeteld.
Voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen is dat zelfs 150%.
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