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Doelstelling van Stichting Foto’s Brunssum 

 

De primaire doelstelling is het verzamelen en bewaren van cultureel 

(historisch) erfgoed. Hiervoor worden gebeurtenissen, evenementen, mensen, 

verenigingen, ondernemers, middenstanders, gebouwen, sloop, nieuwbouw, 

kunst en alles wat de moeite waard is om op beeld vast te leggen, vastgelegd. 

De beelden worden gepubliceerd op de Facebook site van Foto’s Brunssum en 

zijn voor iedereen toegankelijk.  

Bijkomende doelstellingen zijn: Informeren, verbinden, samenwerken, 

bekendheid geven en niet onbelangrijk, mensen die niet meer mobiel of fysiek 

in staat zijn om evenementen te bezoeken of bekend te worden met het 

veranderend straatbeeld toch te betrekken bij hun woon en/of geboorteplaats. 

Hiervoor wordt zowel statisch als bewegend beeld gebruikt. 

 

Werving van gelden 

Stichting Foto's Brunssum ontvangt haar inkomsten door middel van giften. 

Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, middenstanders 

en bedrijven. 

 

Beheer van het vermogen 

Stichting Foto's Brunssum heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het 

beheer van het vermogen.  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris 

en een penningmeester. 

De bestuursleden worden genoemd in de bijlage achter dit document. 
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Activiteiten bestuur  

Vergaderen  

Het bestuur komt minimaal een maal per jaar samen voor een 

bestuursvergadering. Hiervan wordt verslag gemaakt. 

 

Activiteiten  

Het bestuur coördineert activiteiten en stuurt vrijwilligers aan. Het bestuur 

ontvangt de persberichten. Het bestuur ziet tevens toe op de planning, 

plaatsing van content en het beheren van de web- en Facebooksite. 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten 

verricht:  

- Het maken van foto’s en of film 

- Het plaatsen van beelden op de sites 

- Het bijhouden van een planning 

- Beheer van de gelden 

- Bijeenroepen van vergaderingen en het plegen van overleg 

- Het begeleiden van projecten. 

 

Financiën 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. 

De taken die hierbij horen zijn onder meer: 

- Kosten van projecten begroten 

- Binnenhalen sponsoring en giften 

- Een jaarrekening vaststellen en goedkeuren 

- Beheren van de gelden 

- Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 
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Besteding van het vermogen 

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Foto’s 

Brunssum. 

- De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de 

uitgaven te compenseren die nodig zijn voor een goed functioneren van 

de stichting. Zoals stichtingskosten, vergaderkosten, bankkosten, 

opslagmedia, kosten voor de herkenbaarheid van bestuur en vrijwilligers 

en een lief en leedpotje.  

- Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze zelf een camera hebben. Om 

iedereen de kans te geven dit mooie werk te kunnen doen kan een 

beroep gedaan worden op een tegemoetkoming in de kosten van b.v. 

batterijen en opslagmedia. Bij grote projecten wordt bij het zoeken naar 

sponsering en of het inzamelen van giften rekening gehouden met een 

tegemoetkoming in de onkosten (b.v. reiskosten) en indien mogelijk 

en/of nodig voor eten en drinken. 

- De inkomsten van de stichting kunnen in worden aangewend om andere 

stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling 

hebben als de eigen stichting. 

- De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een 

gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen 

vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen en op te zetten. 
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Bijlage 1 

 

Bestuur Stichting Foto’s Brunssum 

 

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter een secretaris en 

een penningmeester. 

- Voorzitter is de heer P.E.M.L. Gommans, woonachtig Ir. Op den 

Kampstraat 63, 6441 AT Brunssum. 

- Secretaris is mevrouw M. Janssen, woonachtig Kleikoelen 11, 6443WE 

Brunssum 

- Penningmeester is mevrouw A.W. Wevers, woonachtig Ir. Op den 

Kampstraat 63, 6441 AT Brunssum. 

 


