Gegevens van Levende Historie t.b.v. ANBI
1. Naam: Stichting Levende Historie Amersfoort
2. RSIN 814801122
3. Contactgegevens:
Stichting Levende Historie Amersfoort
Zuidsingel 49, 3811 HC Amersfoort
tel: 033 4725099
e-mail: mail@levendehistorie.nl
website:
www.levendehistorie.nl
4. Bestuur
De stichting heeft een bestuur van 5 leden:
Voorzitter:
mevr. J de la Croix, verantwoordelijk voor de externe relaties en pr
Secretaris:
mevr. H.Baars
Penningmeester:
hr. E van der Veer tevens contactpersoon Mannenzaal en St. Franciscus
Xaverius
Lid:
hr. Hein Bekking, sponsoring en externe contacten
Lid:
hr. Ron van Sonsbeek, contactpersoon Burgerweeshuis en Stampij in de
Toren, sponsoring en organisatie
Het bestuur vergadert één keer per 6 weken.
Eénmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan alle medewerkers.
5. Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Levende Historie Amersfoort :
Het jaarlijks zichtbaar maken van de historische wortels van Amersfoort door
1. het organiseren van projecten levende geschiedenis
2. samenwerken met organisaties die een eigen bijdrage leveren aan de doelstelling
3. Fondsenwerving ter realisering van de doelstelling en werkzaamheden
4. Het doen laten uitvoeren en/of coördineren van passende uitingen van levende historie
in brede kring van de activiteiten
6. Werkzaamheden
1) Onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen de volgende projecten:
Het spel in de volgende (rijks)monumenten
• Het Burgerweeshuis in 1600
• Stampij in de Toren in 1590
• De Mannenzaal in 1907
• De Sint Franciscus Xaveriuskerk
2) het actief deelnemen aan het breed toeristisch overleg in de gemeente Amersfoort met alle
daarbij betrokken partijen.
3) actief benaderen van nieuwe sponsoren,
het verkrijgen van aanvullende inkomsten door merchandising,
het verkrijgen van (incidentele) subsidies ten behoeve van nieuwe projecten
4) actief meedenken en meedoen aan stedelijke projecten
5) het opzetten en doen laten uitvoeren van educatieve projecten
7. Beloningsbeleid
De Stichting kent geen betaalde medewerkers. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers
uitgevoerd.

8. Beleidsvoornemens
Met betrekking tot bovengenoemde activiteiten van de stichting
Public Relations
Komende tijd wordt er verder aan gewerkt om Levende Historie een grotere naamsbekendheid te
geven.
9. Financieel beleid
Het streven is om meer inkomsten te genereren door merchandising in met name de kapel van de
Mannenzaal.
Het verkrijgen van meer inkomstenbronnen is noodzakelijk om de stop van de subsidiëring van de
gemeente Amersfoort op te vangen.
10. Uitgevoerde activiteiten
Totaal hebben 60 vrijwilligers deelgenomen aan de verschillende projecten een activiteiten.
De Mannenzaal heeft 1500 betalende bezoekers getrokken en 1950 bezoeker tijdens de Open
Monumentendagen.
Het Burgerweeshuis heeft 1000 bezoekers getrokken, het aantal bezoekers tijdens de Open
Monumentendagen is onbekend.
In december hebben vrijwilligers meegewerkt aan Mirakels, een stadsbrede activiteit door de VVV
georganiseerd.
11. Financiële verantwoording
De Stichting ontvangt gelden uit de entree van de Mannenzaal: € 4,Tevens komen er gelden binnen van enkele sponsoren en aan het deelnemen aan losse activiteiten.
De inkomsten van de stichting zijn op dit moment niet toereikend voor de gemaakte onkosten met
betrekking tot de uitvoering van de projecten.
Voor de komende jaren is een aantal kostenposten geschrapt of in budget gekort.
Als de Stichting opgeheven wordt, wordt een eventueel batig saldo besteed overeenkomstig de
doelstelling van de Stichting.

