
 

ANBI-transparantie-document versie 23-03-2021 blad 1 van 2 

ANBI-TRANSPARANTIE -DOCUMENT VAN  

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam  

 

RSIN: Kamer van koophandel 41118877 

 

 

Post- en bezoekadres 

Secretariaat: Kerkweg 72, 3371 AG  Hardinxveld-Giessendam  

 

Beschrijving doelstelling 

Het in stand houden van Monumenten in de zin van de Monumentenwet en voorts het behoud en de 

bescherming van die onroerende goederen, welk uit het oogpunt van karakter, architectuur of 

historie  voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn.  

Daarnaast wil de stichting zorgdragen voor een goed woon-, leef- en werkgenot voor de inwoners, 

met voldoende ontspanningsmogelijkheden en een bij de bevolking passende cultuurbeleving.   

 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Er is geen beleidsplan, maar de statuten geven voldoende richting: 

• Het wijzen van derden op het belang van de doelstellingen, maar ook de infrastructuur en de 

openbare gebieden van Hardinxveld-Giessendam. De stichting laat zich hiertoe informeren over 

op handen zijnde veranderingen en door het actief nar buiten treden met informatie. 

• Het zich interesseren voor de genoemde en de daaraan verwante zaken.  

• Het verstrekken van voorlichting in de ruimste zin.  

 

Bestuurders 

Voorzitter: Dick de Jong, Buitendams 51, 3371 BA  Hardinxveld-Giessendam 

Secretaris: Liesbeth Leenman, Kerkweg 72, 3371 AG  Hardinxveld-Giessendam 

 

Beloningsbeleid 

De stichting kent geen beloningsbeleid. Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis 

van volledige vrijwilligheid.  
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Verslag activiteiten 2020 

- Voorbereidingen voor fotocadeauboek over Hardinxveld-Giessendam.   

- Actueel houden en uitbrengen van wandel-en fietsroutes door het dorp. 

- Uitbrengen van 4 nieuwsbrieven met wetenswaardigheden, achtergrondinformatie, nieuws e.d. 

- Actueel houden van kunst-en cultuurroute. 

- Voorbereidingen voor het realiseren van een maritiem monument. 

- Versturen van een brief aan Rijkswaterstaat inzake naamgeving viaducten. 

- Versturen van een mail aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam inzake bomenbeleid. 

- Aanleveren van artikel en wandel-en fietsroutes voor de Gemeentegids 2020. 

- Organiseren van 3 wandelingen o.l.v. een gids. 

- Voorbereiding zogenaamde ‘Herinneringsplekken’  

- Herijken/uitbreiden monumentenlijst. 

 

Financiële verantwoording 

JAAR SALDO PER 01-01 BATEN   LASTEN  SALDO PER 31-12 

2012 €    427,71 €    651,18 €   87,12 €    991,77 

2013 €    991,77 € 1.026,43 €   68,40 € 1.949,80 

2014 € 1.949,80 €        0,00 €   62,19 € 1.887,61 

2015 € 1.887,61 €        0,00 € 774,55 € 1.113,06 

2016        € 1.113,06    €    500,00 € 739,17           €    873,89 

2017        €    873,89    €        0,00 € 338,51           €    535,38 

2018        €    535,38    €    120,00 € 292,66           €    362,72 

2019        €    362,72    € 4.700,00         € 595,07           €  4.467,65 

 


