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1. Stichting Rura Roermond

Correspondentieadres algemeen : Postbus 118, 6040 AC Roermond
 www.rura.nl, info@rura.nl

Correspondentieadres inz. financiën : Schuitenberg 5, 6041 JG Roermond
 frankslenders@home.nl

Akte van oprichting : 02 januari 1963

Inschrijving Kamer van Koophandel : nummer 41066099

Doelstelling conform statuten
De stichting beoogt niet het maken van winst en stelt zich ten doel het behoeden
van de uit oogpunt van geschiedenis en/of kunst waardevolle objecten, zowel van
roerende als van onroerende aard, in Roermond en omgeving.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de verzamelingen op
archeologisch, historisch, folkloristisch, numismatisch, bouwkundig en
schilderkundig gebied, alsmede het bevorderen van de instandhouding van uit
bovenvermeld oogpunt van waarde te achten objecten in gemeente Roermond;

b. het geven van adviezen en van materiële en/of financiële hulp ter bereiking
van voormeld doel;

c. het houden van lezingen en/of tentoonstellingen waardoor de belangstelling
voor de onder a. genoemde gebieden bij het publiek wordt opgewekt of
gestimuleerd;

d. het verzorgen en/of steunen van uitgaven op die gebieden;

e. andere wettige middelen, die het bestuur van de stichting geschikt
voorkomen.
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2. Culturele ANBI

Per 01 januari 2008 is de Stichting Rura Roermond door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en per 01 januari 2012
bovendien als Culturele ANBI. Hierdoor zijn giften extra aftrekbaar voor de
belastingen.

Nadere informatie inz. aftrekbaarheid van giften en andere belastingvoordelen
verbonden aan het doen van giften aan een ANBI-instelling vindt u onder:
www.belastingdienst.nl/anbi.

Het fiscaal nummer van de Stichting Rura Roermond : 8026.78.324

3. Bestuur Stichting Rura Roermond

Voorzitter : dhr. J.T.M. Breugelmans

Secretaris : dhr. L.T.M. Wolters

Penningmeester : dhr. F.P.J. Slenders

Leden : mevr. M.J.F. Muller-Klaar
 dhr. dr. J.P.M. van den Mortel
 dhr. R.P.M. Roosjen
 dhr. drs. A.M.E. Theunissen

Juridisch adviseur : dhr. mr. J.R.G. Smulders

4. Beloningenbeleid Stichting Rura Roermond

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder daarvoor enige
vergoeding te ontvangen. Slechts bij speciale gelegenheden en bij hoge
uitzondering kan het bestuur besluiten om een onkostenvergoeding toe te kennen.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs en medewerkers. Ook deze
zullen steeds hun diensten beschikbaar stellen, zonder daarvoor enige vergoeding
te ontvangen.
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5. Beleidsplan en activiteiten van de stichting

De Stichting Rura werd op 2 januari 1963 opgericht als Stichting Oud Roermond,
genaamd Rura. Bij notariële akte van 6 mei 1983 werden de statuten aangepast en
luidde de naam van de stichting voortaan Stichting Rura.

De Stichting heeft sedert ruim tien jaren een vrij constant aantal van ca. 800 vaste
donateurs, welke zich verplicht hebben om jaarlijks een donatie te doen van
tenminste € 27,50.

Op basis van haar doelstelling (zie hiervoor) ontplooit Rura navolgende activiteiten:

1. ROERENDE OBJECTEN
Veelal onverwacht worden objecten op de markt, dan wel direct aan de stichting
aangeboden, welke voldoen aan de in de doelstelling onder sub. a genoemde
criteria. Per geval beoordeelt het bestuur de mate van belang en de noodzakelijke
investering ter verwerving van dit object/deze verzameling. In de overwegingen
wordt meegenomen of er onmiddellijk of op termijn mogelijkheden zijn om dit
object/deze verzameling tegen een redelijke prijs over te dragen aan derden i.c.
musea, gemeentelijke overheid e.d.

Na verwerving worden de objecten/verzameling:
a. tegen een redelijke prijs, waarbij het winstoogmerk niet sturend is,

doorverkocht aan musea, gemeentelijke overheid e.d.
b. in bruikleen afgestaan aan openbare instellingen als musea, gemeentehuis,

bibliotheek, kerken e.d.
c. tentoongesteld in eigen ruimten van de stichting
d. tegen de symbolische prijs van € 1,00 (in verband met duidelijkheid

eigendomsrecht) verhuurd aan derden.

2. ONROERENDE ZAKEN
In principe streeft de stichting het verwerven van onroerend goed niet na. Slechts
wanneer objecten zonder enige economische waarde, maar met historische waarde
voor de gemeente Roermond verloren dreigen te gaan, kan het bestuur besluiten
tot koop of het aangaan van een gebruiksovereenkomst, ten einde het behoud van
het object te waarborgen.
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Navolgende objecten heeft de Stichting Rura in eigendom:
a. St. Jozef-kapel met ondergrond in de Roermondse buurtschap “De Weerd”

aangekocht voor Hfl. 1,00 van het Bisdom Roermond.
b. Devotiekapel met ondergrond nabij het voormalig Ursulinen-klooster aan de

Steegstraat te Roermond aangekocht voor Hfl. 1,00 van de LLTB.
c. Restant van de Roermondse vestingwerken, plaatselijk bekend als de

Cattentoren met ondergrond te Roermond, aangekocht voor Hfl. 1,00 van de
LLTB.

d. Wegkruis met ondergrond aan de Marktstraat, hoek Broekveeweweg te Merum-
Herten, gemeente Roermond, geschonken door erven Teuwen.

Navolgende objecten heeft de Stichting Rura in bruikleen voor onbepaalde termijn,
met de verplichting tot onderhoud:

e. Synagoge aan de Hamstraat te Roermond.
f. Wegkruis aan de Minderbroedersstraat te Roermond.

Navolgende objecten heeft de Stichting niet in eigendom of bruikleen, maar
beheert en onderhoudt deze:

g. Alle zgn. putkapellen in de Roermondse binnenstad.
h. Het merendeel der wegkruisen in de gemeente Roermond.

3.  LEZINGEN/BIJEENKOMSTEN
In voor- en najaar organiseert de Stichting Rura een lezing over een onderwerp,
verband houdende met de historie van Roermond. Deze avonden zijn speciaal
bedoeld voor de donateurs, die hiervoor schriftelijk uitgenodigd worden, maar zijn
vrij toegankelijk voor alle belangstellenden, die hiervan middels de plaatselijke
pers in kennis gesteld worden.

Niet vaker dan een maal per jaar organiseert de stichting een gratis toegankelijk
concert in de St. Jozefkapel.

4.  UITGAVE BOEKEN/BROCHURES
Jaarlijks geeft de Stichting Rura een jaarboek “Spiegel van Roermond” uit, waarin
opgenomen bijdragen over de geschiedenis van Roermond.

Het boek wordt gratis uitgereikt aan de donateurs der stichting. Een aantal boeken
wordt beschikbaar gesteld aan bedrijven of instellingen, die een financiële bijdrage
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gaven voor de totstandkoming van de uitgave. Een gering deel van de oplage (ca.
100 exemplaren) is beschikbaar voor de vrije verkoop.

Maximaal € 14.000,00 draagt Rura jaarlijks uit eigen middelen bij aan de uitgave
van het jaarboek. De rest van de kosten dient gedekt te worden uit bijdragen uit
het bedrijfsleven en uit de opbrengsten uit de vrije verkoop.

In de loop der jaren heeft de stichting enige tientallen brochures en boeken
uitgegeven, welke nauw verband houden met geschiedenis en cultuur van de
gemeente Roermond. Voor al deze en toekomstige uitgaven geldt dat deze zo veel
mogelijk kostenneutraal en in elk geval zonder winstoogmerk gerealiseerd worden.

Naast het uitgeven van boeken in eigen beheer werkt Rura mee aan de uitgave van
boeken over de historie van Roermond door derden. Vrijwel altijd zijn dit uitgaven
buiten het commerciële circuit. Bedoelde medewerking kan zich uiten in de vorm
van een kleine garantie- of stimuleringssubsidie, maar vaker wordt gekozen voor de
garantie van afname van een bepaald aantal boeken, welke Rura dan tegen
kostprijs aanbiedt aan de donateurs. Een andere mogelijkheid is dat Rura haar
donateurs informeert omtrent de uitgave en de mogelijkheid biedt tot voor-
intekening.

5.  ADVISERING
De voorzitter van de Stichting Rura heeft zitting in het Monumentenoverleg van de
gemeente Roermond.

De archivaris van de gemeente Roermond maakt deel uit van het bestuur van de
Stichting Rura.

Middels een werkgroep is Rura betrokken bij het archeologisch onderzoek in de
gemeente Roermond.

Het bestuur van Rura heeft recht op een zetel in het bestuur van de Stichting
Stadspark (historische tuin van het voormalig Karthuizerklooster in Roermond).
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6. Financiën

1.  FONDSENWERVING
Een vaste, jaarlijkse bron van inkomsten vormen voor de Stichting Rura haar
donateurs. In de loop der jaren heeft hun aantal zich gestabiliseerd op ca. 800.
Deze donateurs hebben zich verplicht om jaarlijks een donatie aan Rura te doen
van minimaal € 27,50. Er wordt een register bijgehouden van deze donateurs
waarin opgenomen hun naam en adres. Het voortdurend streven van het bestuur is
gericht op het tenminste handhaven van dit donateursbestand.

Zeer sporadisch ontvangt de stichting een legaat of een gift.

Voor nagenoeg alle activiteiten tracht de stichting extra financiële middelen te
verwerven vanuit bedrijfsleven, fondsen e.d., welke dan steeds voor het
aangegeven doel aangewend worden. Waar mogelijk streeft de stichting verwerving
van subsidies van overheden na.

2.  BEHEER
Het bestuur stelt zich niet ten doel om het vermogen van de Stichting Rura te doen
groeien. Wel zal zij er voor waken een kleine reserve, die in het verleden
gecreëerd werd, in stand te houden, opdat een financiële tegenvaller uit eigen
middelen opgevangen kan worden.

Zoals eerder aangegeven, gaat de Stichting pas over tot daadwerkelijke realisatie
van een project, nadat de financiering van bedoeld project nagenoeg geheel
gewaarborgd is. Dit betekent dat niet alle beschikbaar gestelde gelden meteen
aangewend worden. Deze gereserveerde gelden worden als zodanig herkenbaar
geboekt in de administratie en worden in de jaarrekening op de balans opgevoerd
als bestemmingsreservering.

De penningmeester voert administratie van de inkomsten en uitgaven. Na afsluiting
van het boekjaar, vóór de maand mei, presenteert de penningmeester aan het
bestuur de jaarrekening van de stichting, waarin opgenomen de balans, de staat
van inkomsten en uitgaven en de begroting voor het nieuwe boekjaar. Het bestuur
benoemt uit haar midden jaarlijks een uit twee personen bestaande kas-controle-
commissie. De leden van de commissie controleren de administratie en
onderliggende stukken en brengen verslag uit van hun bevindingen aan het bestuur.
Hierna stelt het bestuur de jaarrekening vast en verleent decharge aan de
penningmeester.
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7. Balans

ACTIVA

Gebouwen
St. Jozef-kapel in de Roermondse Weerd * € 1,00
Cattentoren (oude stadstoren) * € 1,00
Devotiekapel voormalig Ursulinenklooster * € 1,00
Wegkruis Merum-Herten € 1,00

-----------------
€ 4,00 € 4,00
============

Putbeelden € 1,00
(heiligenbeelden, straatkapellen) **

Voorwerpen van kunsthistorische waarde € 32.638,37
(o.a. in Historiehuis Roermond)

Voorraad boeken € 27.094,00
(bewaard in gemeentearchief; ca. 2.000 stuks)

Liquide middelen € 24.889,57
(kas, banken)

-----------------
€ 84.626,94
============

PASSIVA

Eigen vermogen € 63.126,94

Algemene reserve € 21.500,00
-----------------
€ 84.626,94
============

*) Deze gebouwen vertegenwoordigen geen economische waarde omdat ze
destijds verworven zijn voor Hfl. 1,00 en voor dat bedrag aan de oorspronkelijke
eigenaar aangeboden moeten worden bij verkoop. Gebouwen zijn bovendien niet
commercieel te exploiteren.

**) Putbeelden stammen oorspronkelijk uit gemeenschapsbezit en zijn derhalve
niet verkoopbaar en vertegenwoordigen dus geen economische waarde.
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8. Begroting Jaarrekening

De jaarrekening voor de gewone exploitatie is jaarlijks ongeveer gelijk, omdat de
uitgaven grotendeels gebaseerd zijn op het nagenoeg vaststaande gegeven van de
inkomsten.

Extra activiteiten zoals de uitgave van een boek of restauraties vallen buiten de
gewone exploitatie. Zoals hiervoor omschreven worden hiervoor eerst extra
middelen geworven en pas nadat alle kosten financieel afgedekt zijn, wordt
overgegaan tot uitvoering.

INKOMSTEN

Donaties € 22.000,00
Huur € 250,00
Diverse verkopen € 500,00
Subsidies, rente € 1.250,00
Giften en bijdragen € 3.000,00

-----------------
€ 27.000,00
============

UITGAVEN

Organisatie (kosten bestuur, onderhoud website, automatisering) € 1.250,00
Verzekeringen € 550,00
Drukwerken en porti (communicatie met donateurs) € 2.000,00
Donateurbijeenkomsten € 2.800,00
Werkgroepen € 250,00
Exploitatie gebouwen € 5.000,00
Jaarboek € 14.000,00
Projecten € 1.150,00

-----------------
€ 27.000,00
============


