STICHTING “DE SCHILPEN”

Secretariaat: ’s-Herenstraat 42,
3155 SK Maasland, tel. 010-5913658

Doelstellingen van de stichting (artikel 2 uit de statuten)
Lid 1
Het doel van de stichting is: beheer en exploitatie van de panden 's-Herenstraat 23-24 en Pynasplein
5 (kadastraal bekend: sectie H nummer 3472, gedeeltelijk), zodanig dat ze in oude staat worden
bewaard en dienst kunnen doen als centrum van activiteiten voor de Maaslandse gemeenschap.
Lid 2
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het doen in stand houden van collecties betreffende natuur, milieu, oudheidkundige
voorwerpen en de geschiedenis van Maasland;
b. het voor het onder a. genoemde doel beschikbaar stellen van ruimten en faciliteiten aan de
Maaslandse Historische Vereniging en andere daarvoor in aanmerking komende
verenigingen, stichtingen en/of rechtspersonen;
c. het geven van bekendheid aan de collecties door expositie, het stimuleren van bezoek en het
creëren van mogelijkheden tot onderzoek en studie;
d. het beheren en exploiteren van de winkel;
e. het instellen van werkgroepen om het onder a. tot en met d. genoemde te realiseren.
Lid 3
Zij beoogt niet het maken van winst.
Lid 4
De middelen van de stichting bestaan uit:
a. subsidies en donaties;
b. hetgeen door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen
(erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving);
c. alle andere inkomsten.

Beloningsbeleid stichting
Een vrijwilliger is iemand die hoogstens een beloning krijgt die binnen de grenzen van een
vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een
vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.
Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een
gezamenlijke waarde van maximaal € 150,00 per maand en maximaal € 1.500,00 per kalenderjaar.
Niemand van het bestuur vraagt een vrijwilligersvergoeding aan. De bestuursleden doen dit
onbezoldigd. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers: de motor van onze stichting. Voor slechts enkelen
van de bijna honderd vrijwilligers is een uitzondering gemaakt en zij ontvangen een vergoeding
conform de regels.
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