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1. Inleiding  
 

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de 
doelstellingen, werkzaamheden, het beheer en de uitgaven met betrekking tot de Stichting 
Erfgoed Mijnbouwkunde Delft. De stichting is ontstaan door het samengaan1 van twee 
voorgaande stichtingen, te weten de stichting Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging en de 
Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen. 

 

2. Doelstellingen en werkzaamheden 
2.1  Doelstellingen 
De doelstellingen van de stichting staan opgenomen in de statuten (ref. bijlage) en luiden als volgt 
(ref. artikel 2, lid 1): 

‘-het geven van bekendheid van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief 
erfgoed van aspecten van de Mijnbouwkunde en de (Nederlandse) (technische) 
Aardwetenschappen, alsmede het instandhouden van dit erfgoed en het verspreiden van 
kennis op het vlak van de Mijnbouwkunde en de (technische) Aardwetenschappen; 

-het bevorderen van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief besef, de 
kennis, en het welzijn van de studenten aan en ex-studenten/alumni van de opleiding 
‘Applied Earth Science’  (v/h ‘Mijnbouwkunde’ , ‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’, 
respectievelijk ‘Technische Aardwetenschappen’) aan de Technische Universiteit Delft als 
groep, met al hetgeen daartoe gerekend kan worden,  

alles in de ruimste zin van het woord.’ 

2.2 Werkzaamheden 
De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken, zelfstandig of in samenwerking met 
anderen, door (ref. artikel 2, lid 2): 

‘-het opzetten en het begeleiden van activiteiten, het houden van lezingen, het 
organiseren van tentoonstellingen, het bevorderen van (inter-)nationale contacten en de 
acquisitie van goederen (waaronder kunst en/of naslagwerken en/of archiefmaterialen) 
welke passen binnen de in het eerste lid vermelde doelstelling; 

-het bevorderen en bestendigen van het functioneren van de Mijnbouwkundige 
Vereeniging, zoals in 1892 opgericht en sindsdien gevestigd te Delft; 

																																																								
1 Formeel via een liquidatie van beide stichtingen, waarbij het batig saldo naar de nieuw opgerichte 
stichting is overgemaakt. 
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-het (mede) in stand houden van het gebouw uit de 17e eeuw en de mijnbouwkundige 
sociëteit ‘Het Noorden’, gevestigd in het pand Noordeinde 2/Kolk 2 te Delft; 

-het bevorderen van het behoud van het Nederlands historisch, cultureel, 
wetenschappelijk en educatief (geologisch en mineralogisch) erfgoed. 

-het onderhouden en bevorderen van contacten met overheidsinstanties, 
instellingen/organisaties (waaronder (beroeps-)verenigingen en stichtingen), bedrijven 
en personen, welke voor het doel van de stichting nuttig of nodig zijn; 

-het in eigendom verwerven en beheren van zaken uitsluitend ten behoeve van het 
volvoeren van de in het eerste lid vermelde doelstelling; 

-het aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het gestelde doel kunnen 
leiden.’ 

2.2 Overige uitgangspunten 
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. Dit blijkt tevens uit het feit dat de stichting de met haar activiteiten behaalde 
inkomsten (via o.m. giften) ten goede laat komen aan haar doelstelling (zie verder hoofdstuk 4).  

De stichting beoogt verder het algemeen nut als culturele instelling. 

De statuten bepalen het volgende over een eventueel liquidatiesaldo van de stichting (ref. artikel 
13): 

‘Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur 
welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van 
de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien verstande, dat het 
saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk 
nabij komt via een (andere) in fiscale zin (culturele) algemeen nut beogende instelling 
[..]’. 

 

3 Wervingsbeleid 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit (ref. artikel 3 van de statuten): 

‘- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de 
verwezenlijking van haar doel bijeengebrachte of te brengen bedragen of goederen; 

 - subsidies en donaties;  

 - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; en 

 - alle overige verkrijgingen en baten.’ 
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De keuze bij welke doelgroepen de stichting gaat werven wordt momenteel nog bepaald. Te 
denken valt aan het aanschrijven van andere fondsen, persoonlijke werving bij alumni van de TU 
Delft, bedrijven en (andere) particuliere gevers.  

 

4 Beheer van het vermogen 
De geldmiddelen van de stichting worden voor het grootste deel rentedragend belegd, via 
bankdeposito’s of Nederlandse staatsobligaties, allen met een laag risico. 

Ter reservering, bijvoorbeeld voor het geval van grote calamiteiten of voor bekostiging van 
eventueel noodzakelijke - of zo mogelijk: alternatieve - behuizing van de MV of - meer in het 
bijzonder - het culturele erfgoed de mijnbouwkundige socie !teit ‘Het Noorden’, wordt een 
basisbedrag voor langere termijn rentedragend vastgezet.  

Het resterende deel van de middelen wordt op een vrije renterekening geplaatst om over liquide 
middelen ten behoeve van uitgaven op kortere termijn te kunnen beschikken. 

De renteopbrengsten van de belegde gelden worden in eerste instantie gebruikt om het 
basisbedrag inflatievast te houden, waarbij in principe de CBS inflatie-index m.b.t. 
consumptiegoederen gevolgd wordt. Eventueel resterende renteopbrengsten van een jaar worden 
aan het (overige) saldo van de stichting toegevoegd. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van het bestuur 
voor zover deze financiële transacties betreffen. De voorzitter en de penningmeester hebben 
beiden gezamenlijke tekenbevoegdheid voor het doen van financiële transacties. 

4.2 Beschrijving administratieve inrichting / interne controle  
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een degelijke financiële 
administratie, waarbij financiële risico’s dienen te worden beperkt. De feitelijke uitvoering van de 
financiële administratie wordt gedelegeerd via een extern administratiekantoor. De omvang van 
deze werkzaamheden worden als beperkt beschouwd. 

De stichting zal jaarlijks binnen zes maanden van het daaropvolgende jaar een jaarrekening 
opstellen. In deze jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële situatie van 
de stichting. In het jaarverslag zal het stichtingsbestuur verantwoording afleggen over het 
gevoerde financiële beleid. 

 

5 Besteding van het vermogen 
De in het vorige hoofdstuk vermelde middelen worden - voor wat betreft het in het vorige 
hoofdstuk genoemde basisbedrag - slechts bij hoge uitzondering aangewend, en dienen als 
reservering voor speciale, onvoorziene, omstandigheden.  
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De overige beschikbare gelden hebben tot doel het ondersteunen van conform de doelstellingen 
van de stichting daarvoor in aanmerking komende (historische, culturele, wetenschappelijke en/of 
educatieve) projecten en ter dekking van incidentele tekorten of andere noodzakelijke bestedingen, 
een en ander naar inzicht van het bestuur te bepalen en vast te leggen.  
 
Gelden worden in de regel verstrekt als (niet-terugvorderbare) gift of als - zo mogelijk : renteloze - 
lening. Voordat tot zulke verstrekking kan worden overgegaan zal het bestuur een onderbouwde 
schriftelijke aanvraag van de verzoekende partij verlangen ter beoordeling.  
 
Bij honorering van het verzoek voor een gift wordt dit vastgelegd in een schriftelijke bevestiging 
aan de verzoekende partij. Zowel de aanvraag als de bevestiging van de gift zal in een archief 
worden bewaard.  
 
Bij honorering van het verzoek voor een lening wordt dit vastgelegd in een overeenkomst tussen 
beide partijen, waarin een schema voor terugbetaling is opgenomen alsook de hoogte van de te 
betalen rentevergoeding. Zowel de aanvraag als de leningsovereenkomst zal in een archief worden 
bewaard.  
 
Het Bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de in ieder jaar te besteden middelen, waarbij te allen 
tijde de reservering voor het basisbedrag wordt gerespecteerd, en waarbij het 
langetermijnperspectief van de Stichting in het oog wordt gehouden.  
 
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders 
wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden 
vergoed.  

======= 
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