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Stichting Rura

Inleiding
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. 700 vaste
donateurs, welke zich verplicht hebben om jaarlijks een donatie te doen van
tenminste € 28,50.
Tot 2007 werd in de bestuursvergaderingen van de Stichting Rura het beleid van de
stichting voor de korte en middellange termijn vastgesteld en vastgelegd in de
notulen. Op basis van de voorwaarden van de belastingdienst, verbonden aan de
status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) werd het
noodzakelijk een (meerjarig) beleidsplan te schrijven. Dit plan werd op basis van
eerdere besluitvorming geschreven en na goedkeuring door het bestuur, vastgesteld
in de bestuursvergadering van de Stichting Rura dd. 28 februari 2011. Het plan
werd gehanteerd gedurende de periode 2011-2016. Een nieuw beleidsplan werd
met het verstrijken van deze periode noodzakelijk. Door ziekte en overlijden van
de voorzitter raakte het schrijven van een bijgesteld plan vanaf 2017 echter in het
slop. Met de benoeming van een nieuwe voorzitter en de normalisering van het
takenpakket der bestuursleden is het herschrijven van dit plan in 2018 ter hand
genomen.
Dit werd vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Rura op 29
augustus 2018 en zal gedurende een periode van 5 jaren (2018-2023) leidraad zijn.
In deze periode zal het plan waar nodig bijgesteld worden aan actuele
ontwikkelingen, zodat het een “up to date”-karakter bewaart.
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1. Stichting Rura Roermond
1.1. ALGEMENE GEGEVENS
Correspondentieadres algemeen

:

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

Correspondentieadres inz. financiën

:

Schuitenberg 5, 6041 JG Roermond
frankslenders@home.nl

IBAN

:

NL41 RABO 0131 2049 12

Akte van oprichting

:

02 januari 1963

Inschrijving Kamer van Koophandel

:

nummer 410 66 099

Fiscaal nummer

:

8026.78.324

1.2. CULTURELE ANBI
Per 01 januari 2008 is de Stichting Rura te 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 inzake aftrekbaarheid van giften en andere belastingvoordelen
verbonden aan het doen van giften aan een ANBI-instelling vindt u onder:
www.belastingdienst.nl/anbi.

1.3. DOELSTELLING
Conform statuten luidt de doelstelling der stichting:
1.
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.
2.
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
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b.
c.

d.
e.

bevorderen van de instandhouding van uit bovenvermeld oogpunt van
waarde te achten objecten in de gemeente Roermond;
het geven van adviezen en van materiële en/of financiële hulp ter
bereiking van voormeld doel;
het houden van lezingen en/of tentoonstellingen waardoor de
belangstelling voor de onder a. genoemde gebieden bij het publiek
wordt opgewekt of gestimuleerd;
het verzorgen en/of steunen van uitgaven op die gebieden;
andere wettige middelen, die het bestuur van de stichting geschikt
voorkomen.

Het bestuur onderschrijft anno 2018 deze doelstelling ten volle en handelt
conform.

1.4. BESTUUR
De statuten stelt het minimale aantal bestuursleden op vijf. Momenteel telt het
bestuur 8 leden, maar het ligt in het voornemen om dit aantal uit te breiden tot
tenminste 9 personen. Alle bestuursleden verrichten hun taken zonder enige
vergoeding.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter

:

De heer J.F.J. de Vries
Ringoven 20, 6042 KC Roermond

Vice-voorzitter

:

Mevrouw Drs. A.M.E. Theunissen
Ratommerweg 5, 6045 EZ Roermond

Secretaris

:

de heer L.T.M. Wolters
Anthony Edenstraat 21, 6049 HJ Herten

Penningmeester

:

de heer F.P.J. Slenders
Schuitenberg 5, 6041 JG Roermond

Leden

:

Mevrouw Drs. B.V.A. Beckers
Swalmerstraat 53, 6041 CW Roermond
De heer Dr. J.P.M. van de Mortel
Kasteel Kessenichstraat 3, 6043 XZ Roermond
Mevrouw M.J.F. Muller-Klaar
Godsweerderstraat 10, 6041 GH Roermond
De heer R.P.M. Roosjen
Kasteel Horionstraat 84, 6043 XX Roermond
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1.5. MEDEWERKERS
Onder het bestuur ressorteren enige werkgroepen en vrijwilligers:
1. De redactie van het jaarboek, getiteld “Spiegel van Roermond”.
De leden van de redactie ontvangen geen enkele vergoeding
2. De werkgroep archeologie.
De ca. negen leden van de werkgroep ontvangen geen enkele vergoeding.
Voor deze vrijwilligers is een zgn. vrijwilligers-ongevallen-verzekering
afgesloten.
3. Voorheen bestond een werkgroep kruisen en kapellen. Deze bestaat thans
niet meer als zodanig, maar de voormalige leden zijn als vrijwilliger
oproepbaar.
4. Voor de St. Jozef-kapel is één vrijwilliger verantwoordelijk voor dagelijks
toezicht, openstelling, schoonmaken, klein onderhoud, etc.; hij treedt in
feite op als beheerder. Hij ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding
welke royaal onder de norm van de richtlijnen/voorwaarden van de
belastingdienst ligt.
Ook voor deze vrijwilliger is een vrijwilligers-ongevallen-verzekering
afgesloten.
5. Voor de Synagoge en patiotuin zijn drie vrijwilligers verantwoordelijk voor
toezicht, schoonmaken, klein onderhoud e.d.
De drie vrijwilligers werken zonder enige vorm van vergoeding. Ook voor
deze vrijwilliger is een vrijwilligers-ongevallen-verzekering afgesloten.
Openstelling en rondleidingen worden verzorgd door de gidsen van “Rondje
Roermond” en van de VVV Midden-Limburg.

1.6. BELONINGENBELEID
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden dus zonder daarvoor enige
vergoeding te ontvangen. Slechts bij speciale gelegenheden en bij hoge
uitzondering kan het bestuur besluiten een onkostenvergoeding toe te kennen.
Het bestuur kan zich laten bijstaand door adviseurs en medewerkers/vrijwilligers.
Ook deze zullen steeds hun diensten beschikbaar stellen, zonder daarvoor enige
vergoeding te ontvangen.
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2. Werkzaamheden der Stichting
2.1. ROERENDE OBJECTEN
Veelal onverwacht worden objecten op de markt, dan wel direct aan de stichting
aangeboden, welke voldoen aan de in de doelstelling onder 2.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 aanschafprijs over te dragen aan derden i.c.
musea, gemeentelijke overheid e.d.
Na verwerving worden de objecten/verzameling:
a. tegen kostprijs, dus zonder winstoogmerk 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 (i.v.m. duidelijkheid eigendomsrecht)
verhuurd aan derden. Momenteel betreft dit:
· een portret van musicus Max Guillaume ter beschikking gesteld aan het
Theaterhotel “De Oranjerie” t.b.v. de Max Guillaume-zaal;
· een Mariabeeld ter beschikking gesteld aan de R.K. parochiefederatie
Roermond Oost t.b.v. de H. Tomaskerk in de Roermondse wijk
Donderberg.
Objecten/verzamelingen die de stichting door schenking verwerft worden eveneens
aldus behandeld.
2.2. 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.
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.
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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 gelegen aan de Wilhelminasingel te Roermond,
aangekocht voor Hfl. 1,00 van de LLTB.
d. Wegkruis met ondergrond aan de Marktstraat, hoek Broekveeweg te MerumHerten, gemeente Roermond, geschonken door erven Teuwen. Momenteel
wordt met projectontwikkelaar Muermans onderhandeld over een grondruil.
Navolgende objecten heeft de Stichting Rura in bruikleen voor onbepaalde termijn,
met de verplichting tot onderhoud:
e. Synagoge aan de Hamstraat te Roermond (eigenaar: Joodse gemeenschap
Limburg te Maastricht).
f. Wegkruis aan de Minderbroedersstraat te Roermond (eigenaar: Stichting
Protestants Ontmoetingscentrum Roermond).
Navolgende objecten heeft de stichting (nog) niet formeel in eigendom of
bruikleen, maar beheert en onderhoudt deze:
g. Alle zgn. putkapellen in de Roermondse binnenstad.
h. Wegkruisen in de gemeente Roermond waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt. Hier betracht Rura tegenwoordig, anders dan in het verleden,
terughoudendheid omdat het aantal wegkruisen in de gemeente relatief
hoog is en deze helaas regelmatig beschadigd worden door baldadigheid. Het
ontbreekt Rura aan middelen om herstel telkens opnieuw te financieren.
De St. Jozef-kapel (a) en de devotie-kapel (b) verkeerden in staat van verval. De
eigenaren waren bereid de objecten tegen een symbolische prijs over te dragen,
onder voorwaarde dat de Stichting Rura deze zou doen restaureren. Met hulp van
overheidssubsidies en bijdragen van particulieren en fondsen zijn deze gebouwen
in- en uitwendig geheel gerestaureerd en heringericht.
Voor de komende 5 jaren stelt de Stichting Rura zich ten doel deze in zo goed
mogelijke staat van onderhoud te bewaren, waarbij de rapportages van de
Monumentenwacht Limburg het uitgangspunt vormen.
Beide gebouwen zijn in economische zin niet exploitabel. De gebouwen worden
opengesteld bij bepaalde gelegenheden, kunnen bezocht worden o.l.v. stadsgidsen,
en worden gebruikt voor openbare bijeenkomsten, door de Stichting Rura
georganiseerd. De St. Jozefkapel kan als “huis der gemeente” gehuurd worden als
trouw-lokaliteit voor burgerlijke huwelijken. Dit laatste gebeurt gemiddeld 5 maal
per jaar; vergoeding aan Rura: € 100,00.
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De Cattentoren (c) is een restant van de vestingwerken, waaraan sedert tientallen
jaren niemand aandacht schonk en die verworden was tot een ruïne, overwoekerd
door struikgewas, bomen en onkruid. De Stichting Rura kocht deze ruïne voor een
symbolisch bedrag, ontdeed deze van begroeiing en liet de restanten door een
restauratie-aannemer consolideren en een fragment van de stadsmuur herstellen.
Een en ander werd bekostigd uit speciaal voor dit doel geworven giften. Na
voltooiing van de consolidatie kreeg dit object met de noordelijke stadsmuur,
mede dankzij de medewerking van de gemeente Roermond, een plaats op de lijst
van Rijksmonumenten.
Gedurende drie jaren trachtte Rura fondsen te werven voor verdere restauratie van
de Cattentoren en aangrenzende stadsmuur en de bouw van een wachthuis op de
toren. De bouwplannen waren reeds door de gemeente Roermond goedgekeurd.
Het bestuursstandpunt luidde echter dat pas met de daadwerkelijke realisatie van
dit project gestart kon worden, wanneer de financiering nagenoeg geheel
gewaarborgd was. Voor restauratie van Cattentoren en bouw wachthuis zijn geen
subsidies van rijkswege beschikbaar.
In het kader van de fondsenwerving heeft het bestuur in 2007 ingestemd met
deelname aan het AVRO televisieprogramma “Restauratie”, dat een kans bood op
verwerving van 1 miljoen Euro. Helaas werd ons project 2e en ontving niets. Met
name de gemeente Roermond betoonde zich een warm pleitbezorger voor dit
project en stelde ruime subsidies beschikbaar. In 2008 werd de financiering
grotendeels afgezekerd, zodat opdracht gegeven kon worden tot algehele
restauratie van de restanten en bouw van een wachthuis. In oktober 2008 vond de
officiële oplevering plaats. Van 2009 tot 2015 huurde de Stichting Bouwloge tegen
een symbolische prijs het object; vanaf 2015 worden de ruimten gebruikt door de
werkgroep archeologie van de stichting Rura.
Het wegkruis te Merum (d) wordt, evenals het kruis aan de Minderbroedersstraat
(f), de putkapellen (g) en zo mogelijk ook de wegkruisen (h) tenminste jaarlijks
geïnspecteerd door vrijwilligers, terwijl deze vrijwilligers ook klein onderhoud
uitvoeren.
Medio 2011 is groot onderhoud uitgevoerd aan het kruis met ombouw in de
Minderbroedersstraat (f) door een erkend schildersbedrijf. Daarbij is ook het
muurwerk waar nodig hersteld. Hiertoe was sedert 2006 een fonds gevormd uit
reserveringen ten laste van de jaarlijkse exploitatie-rekening, voor zover deze dat
toeliet. Vanaf 2010 is ook een speciale fondsenwerving voor dit project uitgevoerd.
Einde 2011 is het project voltooid en de kosten waren conform begroting.
versie 8-9-18
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Helaas bleek in het voorjaar 2012 dat de vochtinwerking niet alleen van boven
maar ook via de achterzijde plaats vond. De achterwand werd daarom ontdaan van
alle begroeiing en aanbouwsels zodat deze geheel vrij kwam te liggen en wind en
zon voor een natuurlijke vochthuishouding kunnen zorgen; aansluitend is de
achterwand van een coating voorzien. Een boom waarvan de wortels een nadelige
uitwerking hadden op de fundering werd bij deze gelegenheid ook verwijderd.
Sedertdien wordt het kruis met ombouw jaarlijks geïnspecteerd opdat kleine
ongerechtigheden meteen vastgesteld en hersteld kunnen worden, zodat een
grotere restauratie pas na langere tijd noodzakelijk zal zijn. Laatste punt van
aandacht is het vervangen van twee lantaarns, welke aangesloten zijn op de
openbare verlichting. Hiervoor zijn de financiële middelen beschikbaar, maar
uitvoering wordt vertraagd door gebrek aan medewerking van de installateur.
De Synagoge (e) aan de Hamstraat was door de Joodse gemeenschap aan de
eredienst onttrokken en verkeerde in desolate toestand. Speciaal voor dit doel
heeft Rura fondsen geworven, en is in staat geweest de meest noodzakelijke
herstellingen aan het exterieur te doen plaats vinden. Het interieur is geheel in de
oude staat gebracht, zodat de Synagoge thans een monument is voor het joods
gebedsleven in Roermond. Meer recent (2016) is de verzakte vloer van het
vrouwendeel, thans expositieruimte geheel vernieuwd. De binnenplaats van de
Synagoge werd door de Stichting Rura heringericht en met financiële medewerking
van de gemeente Roermond, is hier in 2007 een monument ter nagedachtenis aan
de in de Holocaust omgekomen Roermondse Joden, opgericht.
Daarnaast werd een Euregionaal project opgestart met medewerking van de
provincie Limburg, de gemeente Roermond en de Duitse deelstaat NordrheinWestfalen om te komen tot een reizende expositie over het Joodse leven in de
regio. In juni 2008 zijn deze reizende expositie en een kleine permanente expositie
in de Roermondse synagoge, geopend en blijven hier permanent aanwezig. Bij
gelegenheid wordt de expositie uitgeleend, meest recentelijk aan de Heimatverein
Wassenberg (expositie in school en museumburcht) en de openbare bibliotheken
van de gemeente Leudal (twee locaties).
In 2017 heeft de Joodse gemeenschap Limburg de voorbouw aan de Hamstraat
(twee winkels met bovenwoningen en de gang die leidt naar binnenplaats en
Synagoge) verkocht aan de Roermondse projectontwikkelaar Adams. De
binnenplaats en feitelijke Synagoge bleven buiten deze verkoop en het recht van
overpad door het voorhuis naar binnenplaats en Synagoge werd notarieel
vastgelegd. Vooralsnog lijkt het erop dat in de voorbouw appartementen
gerealiseerd worden en dat de heer Adams zich welwillend opstelt ten aanzien van
de museale functie van de Synagoge.
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2.3. 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.
In samenwerking met de kring Roermond van het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) worden er 6 lezingen per jaar georganiseerd in
de grote zaal van het gemeentelijk museum Het Cuypershuis. Deze lezingen zijn
gratis toegankelijk voor donateurs van Rura.
De donateurs van Rura kunnen tegen kostprijs aansluiten bij de studiereizen die het
LGOG enkele malen per jaar organiseert.
Niet vaker dan een maal per jaar organiseert de stichting een gratis toegankelijk
concert in de St. Jozefkapel.

2.4. UITGAVE BOEKEN/BROCHURES
Jaarlijks geeft de Stichting Rura een jaarboek “Spiegel van Roermond” uit, waarin
opgenomen bijdragen over de geschiedenis van Roermond. De schrijvers van de
bijdragen stellen deze om niet beschikbaar. Bij uitzondering kan het bestuur
besluiten tot het beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding. Het boek wordt
gratis uitgereikt aan de donateurs der stichting. Een aantal boeken wordt
beschikbaar gesteld aan bedrijven of instellingen, die een financiële bijdrage 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 en
verspreiding 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. Ook voor
de komende 5 jaren is dit uitgangspunt bij de uitgave van het jaarboek, waarbij
steeds gezocht wordt naar mogelijkheden om de uitgave zo voordelig mogelijk te
realiseren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uitgave en inhoud.
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.
Meest recente uitgaven waren de oorlogsbox, het
“Roermonds straatnamenboek” en de heruitgave van de roman “Het zotte vleesch”
van de Roermondse schrijver Jacob Hiegentlich b.g.v. diens 100e geboortedag, een
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brochure over het Joods leven in Roermond en het boekje “Oorlog en bevrijding.
Roermond 1940-1945”. Voor al deze en toekomstige uitgaven geldt dat deze zo veel
mogelijk kosten-neutraal en in elk geval zonder winstoogmerk gerealiseerd worden.
Einde 2006 werd een samenwerkingsverband tussen de gemeente Roermond en de
Stichting Rura opgestart om te komen tot de uitgave van een standaardwerk over
de geschiedenis van Roermond. Prof. Dr. P. Nissen, als hoogleraar verbonden aan
de Radboud Universiteit te Nijmegen, is daartoe gecontracteerd als schrijver van
het boek. Najaar 2014 werd deze uitgave gepresenteerd en op ca 10 boeken na is
de volledige oplage verkocht.
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 voorintekening. Dit beleid wordt voort gezet. Een recente aanbieding in dit kader was
de doctoraatsstudie van Dr. E. Caris over de O.L. Vrouw Munsterkerk.
Van recenter datum is de ontwikkeling dat overheden en diensten (Gemeente
Roermond, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) er de voorkeur aan geven om bij
subsidiëring van een uitgave, deze middelen niet meer direct aan schrijver of
uitgever beschikbaar te stellen. Zij hebben voorgesteld om aan de Stichting Rura
deze subsidies uit te keren, waarna Rura voor uitkering aan de betreffende op het
passende moment zorg dient te dragen. Met deze werkwijze was nog geen ervaring
opgedaan en het bestuur heeft zich ernstig beraden over de vraag of het in deze
ter wille mag zijn en indien ja, of dit een eenmalige exercitie zal worden.
Uiteindelijk werd besloten dat voorlopig één maal aldus medewerking verleend zou
worden. Het betrof hier het door de bouwhistorica Birgit Duckers te schrijven boek
over de bouwhistorie van het Roermondse Karthuizerklooster. Uitgave vond tot
volle tevredenheid plaats in de loop van 2012.
Gezien de positieve ervaringen werd hierna in 2017/2018 medewerking verleend
aan een uitgave over de Staatsmijn Beatrix te Vlodrop.
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2.5. ADVISERING
Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de Stichting Rura heeft zitting in het
Monumenten-overleg 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 De Karthuis (historische tuin van het voormalig Karthuizer-klooster in
Roermond).

2.6. ONDERZOEK
In de loop van 2018 wordt het project “Sjtolpersteine” opgestart. Dit project
behelst een inventarisatie van de Roermondse panden waaruit in Wereldoorlog II
Joodse burgers van Roermond door het Nazi-regime afgevoerd zijn. Het is de
bedoeling om, naar voorbeeld van andere Nederlandse en Europese steden, voor
elk van deze panden een kleine, herinneringskassei in het plaveisel te laten
plaatsen.
In september 2011 ging het project “Roermondse middenstand” van start. In het
kader van dit project wordt geïnventariseerd welke middenstandszaken tussen 1900
en 2011 gevestigd waren op welk adres. Daarbij is de omvang voorlopig beperkt tot
de hoofdwinkelstraten, namelijk Hamstraat, Marktstraat, Neerstraat, Steenweg en
Varkensmarkt. In tweede instantie worden vraaggesprekken met vertegenwoordigers van de oudste middenstandsfamilies gevoerd. Heel waarschijnlijk wordt
de informatie die verworven wordt verwerkt tot een artikel(enreeks) in het
jaarboek of tot een afzonderlijke publicatie.
De gemeente Roermond heeft Rura benaderd om medewerking te verlenen bij een
inventarisatie van de historische kelders in de binnenstad van Roermond. Omdat bij
opsplitsing van percelen en/of herbouw van middeleeuwse panden vaak de kelders
gehandhaafd bleven, zou een dergelijk onderzoek veel informatie over
middeleeuws Roermond kunnen genereren. Het bestuur beraadt zich, ook op basis
van bereidheid tot financiële medewerking omtrent dit verzoek.
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3. Financiën
3.1. 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. 700.
Deze donateurs hebben zich verplicht om jaarlijks een donatie aan Rura te doen
van minimaal € 28,50. 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.
Jaarlijks ontvangt de Stichting Rura een bedrag (ca. € 500,00) aan subsidie van de
gemeente Roermond. Deze subsidie staat echter onder druk en daarom wordt deze
niet langer begroot. 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.

3.2. 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 op de spaarrekening van de
stichting geparkeerd, 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, zodanig dat
op elk moment het bestuur inzage kan krijgen ten aanzien van de financiële
ontwikkelingen betreffende projecten of de algemene financiële stand van zaken.
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.
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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.
3.3. BESTEDING
De besteding van de geldmiddelen kwam hiervoor reeds meerdere malen aan de
orde. Samenvattend kan gesteld worden dat de Stichting Rura alle verworven
geldmiddelen aanwendt ter verwezenlijking van haar doelstelling en daarbij het
creëren van reserves of vermogen niet nastreeft.
3.4. BALANS
ACTIVA
·

Gebouwen
- St. Jozef-kapel in de Roermondse Weerd *)
- Cattentoren (oude toren stadsmuur) *)
- Devotiekapel voormalig Ursulinenklooster *)
- Wegkruis Merum-Herten *)

€
€
€
€

1,00
1,00
1,00
1,00

€

4,00

1,00

·

Putbeelden (heiligenbeelden straatkapellen) **)

€

·

Voorwerpen van kunsthistorische waarde
(o.a. in Historiehuis Roermond)

€ 32.638,37

·

Voorraad boeken
(bewaard in Gemeentearchief Roermond; ca. 2.000 stuks)

€ 24.729,50

·

Liquide middelen (kas, banken)

€ 50.687,52
-----------------€ 108.060,39
============

PASSIVA
·

Eigen vermogen

€ 57.208,64

·

Voorzieningen

€ 30.851,75

·

Algemene reserve

€ 20.000,00
-----------------€ 108.060,39
============

*)

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 derhalve geen economische waarde.
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3.5. 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. De begroting volgt deze jaarrekening.
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

€ 23.000,00

·

Huur

€

5,00

·

Diverse verkopen

€

1.000,00

·

Subsidies, rente, giften

€ 2.995,00
-----------------€ 27.000,00
============

UITGAVEN
·

Organisatie (bestuur, onderhoud website, automatisering)

€

1.000,00

·

Verzekeringen

€

1.500,00

·

Drukwerk, porti

€

1.600,00

·

Donateursbijeenkomsten

€

2.500,00

·

Werkgroepen

€

500,00

·

Jaarboek “Spiegel van Roermond”

€ 14.000,00

·

Exploitatie gebouwen

€

·

Projecten

€
900,00
-----------------€ 27.000,00
============
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