ANBI-gegevens
De Stichting Oud Limmen staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
RSIN/fiscaal nummer ANBI 8160.37.279. Giften aan dergelijke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar.
Naam
Stichting Oud Limmen
KvK dossiernummer
41239727
Contactgegevens
Stichting Oud Limmen
Schooolweg 1
1906 AD Limmen
Tel: 0644429996
Website: www.oudlimmen.nl

Bestuurssamenstelling
Secretaris : Marian Snel-Kossen
Voorzitter : Ron Duindam
Penningmeester/Donateursadm. : José Valkering-Borst
Bestuursleden : Peter Valkering, Yvonne Donker-Schrijvers

Beloningsbeleid
De Stichting Oud Limmen kent geen beloningen toe, het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde
vrijwilligers.

Doelstellingen en activiteiten van de vereniging
1. De belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Limmen te ontwikkelen en te
stimuleren.
2. De historische gegevens van Limmen zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te
houden.
3. Op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten
van Limmen.
Deze doelen trachten we te bereiken door:
•
•
•

Het jaarlijks uitgeven van het jaar boekje
het organiseren van lezingen en excursies
het archiveren van op Limmen betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het
openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld

Jaarverslag
Activiteiten 2018
Januari
• 15, Algemene vergadering, tevens nieuwjaar bijeenkomst.
• 20, vrijwilligersavond, voor de vrijwilligers die hebben meegeholpen met klussen van “de
Oude School.
Maart
• 16,23,24 en 31 Donateur avonden Thema: Scouting en De Schulpvaart.
April
• 5, Bloembollententoonstelling (opening Hortus) tot half mei.
• 11, Zonnebloemmiddag in de Burgerij, thema “Kerkweg”.
• 16, Mirjam van der Horst (gemeente Castricum) op bezoek.
23, Uitgave jaarboekje 2017.
Mei
•
•
•

4, Herdenking 4mei met medewerking van de Stichting Oud Limmen.
6,7,8 Openstelling “De Oude School ”i.v.m de Bloemendagen.
29, Bestuursvergadering.

•
•

4, Algemene vergadering
27, Jaarmarkt in Limmen (puzzel: “herken je dorp”

Juni

September
• 9, Monumentendag open voor belangstellenden, Thema: “Europe”
Oktober
• 2, Bestuursvergadering
• 18, Basisschool de kerkuil op bezoek. Presentatie gemaakt met als thema “Onderwijs in de
Oude School”
• 18, medewerking verleend aan 60mjarig bestaan TIOS, (presentatie gemaakt vanaf 1958 tot
heden
• 19, Lezing door Ron Duindam over de vroegste bewoning in de kuststroken
November
• 5, Algemene vergadering
• 7, Informatie Calorie zonnepanelen in “De Oude School”
• 9, Vrijwilligers bedankt, medewerking van de SOL( stichting Welzijn in samen werking met de
gemeente) Presentatie van Thema “ De Schulpvaart in “De Oude School”
December
• 10, Bestuursvergadering
Overige Activiteiten
• Educatie t.b.v de lagere scholen in Limmen
• Medewerking opgravingen (archeologie)
• Organiseren van foto-middagen voor de senioren in de Cameren(zorgcentrum)
• Het digitaliseren en archiveren van alle forto’s en dia’s die in ons bezit zijn

Balans 2018
Jaarbalans

