
· naam: 
 
Stichting Stein aan de IJssel 
 
· RSIN / fiscaal nummer: 
 
855068784 
 
· contactgegevens: 
 
adres: Walkade 2-4, 3401 DS IJsselstein 
tel.nr.:   030-6886800 
e-mail:   info@museumijsselstein.nl 
e-mail:   bert.murk@museumijsselstein.nl 
  
· bestuurssamenstelling: 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellenaantal van ten 
minste drie bestuurders. 
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de Stichting Museum 
IJsselstein en het bestuur van de stichting dient in meerderheid te bestaan uit leden van dat 
bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn 
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.  
 
· bestuursleden: 
 
dhr. Lambertus Simon Murk, voorzitter   
mw. Barbara Elisabeth Helena Zwezerijnen, secretaris  
dhr. Nicolaas Petrus Lucas Maria Doesburg, penningmeester 
dhr. Marinus Adam Ooms, 
dhr. Gerardus Jan Gijsbert Klomp 
dhr. Walter Peter Koppe 
dhr. Arthur Franciscus Maria Hermans 
 
 
· beleidsplan/ doelstelling: 
 
Er is geen dynamisch beleidsplan, omdat de in de statuten omschreven doelstelling van de 
stichting relatief statisch is, te weten: 
 
a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verhuren en het op andere wijze beheren en 
exploiteren van onroerend goed in het algemeen, en in het bijzonder het onroerend goed aan 
de Walkade 2 te IJsselstein waarin Stichting Museum IJsselstein is gevestigd, met een 
cultuurhistorische bestemming in IJsselstein om daarmee het culturele en materiële erfgoed 
van IJsselstein actief te behouden. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
- het onroerend goed dat de stichting in eigendom heeft op een adequate wijze te 
onderhouden. De stichting gaat hiervoor actief op zoek naar bedrijven en fondsen voor de 
noodzakelijke financiële  middelen;  
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 - het onroerend goed te verhuren aan Stichting Museum IJsselstein dan wel andere 
organisaties die het onroerend goed ook openstellen voor een breed publiek en gebruiken 
voor activiteiten ten behoeve van kunst en cultuur;  
- het wekken van belangstelling voor de cultuurhistorische waarde van het onroerend goed 
door actief zorg te dragen voor ruime openstelling voor een breed publiek.  
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
 
· beloningsbeleid: 
 
De bestuurders van de stichting hebben enkel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
· verslag van uitgeoefende activiteiten: 
 
Zie hieronder bij ‘financiële verantwoording’. 
 
· financiële verantwoording: 
 
Er heeft in 2015 nog geen (financiële) activiteit plaatsgevonden, omdat met de voorgenomen 
overdracht van het museumgebouw van de Stichting MIJ (Museum IJsselstein) aan de 
Stichting Stein aan de IJssel wordt gewacht totdat ook de laatstgenoemde stichting de ANBI-
status zal hebben verkregen. Naar verwachting zal die overdracht in 2016 plaatsvinden. 
Over dat jaar zal op deze website t.z.t. een aan de jaarrekening/balans 2016 ontleende 
financiële verantwoording worden gepubliceerd.  
 
url: 
 
www. museumijsselstein.nl 
  
 


