ANBI profiel
Dudley’s Heritage Foundation
Algemene informatie
Rechtsvorm
Statutaire naam
Zoek namen
Ook genoemd

: Stichting
: Dudley' s Heritage Foundation
: Museum de Oersprong, Dudley' s Heritage Foundation
: " DHF " of " De Oerprong "

Profiel URL : http://www.museumdeoersprong.nl
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

: Geldermalsen
: 30272158
: 821400678

• Activiteiten van de Stichting :
Het exposeren van mineralen en fossielen. Het geven van workshops. Het verzorgen van lezingen
en natuurhistorische presentaties op basisscholen. Verder de verkoop van fossielen en mineralen
in het museum en op markten.
• De beschrijving van de doelstellingen:
Dudley's Heritage Foundation is een stichting die als doel heeft om een breed publiek kennis te
laten maken met de fascinerende wetenschap van fossielen en mineralen.
• Wijze waarop doelen behaald worden :
Het bestuur van de stichting beoogt haar doelen te bereiken door vooral eigen initiatieven te
ontplooien, door openstelling van het museum, het geven van lezingen en natuurhistorische
presentaties, d.m.v. workshops en de verkoop van fossielen en mineralen.
• De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door :

Subcategorie I
Subcategorie II
Subcategorie III

: Cultureel
: Museum
: Algemeen

©2015 Dudley’s Heritage Foundation.

Pagina 1 van 3

Donaties, sponsors, schenkingen, erfstellingen, legaten, baten uit het museum en alle andere
mogelijke financiële verkrijgingen.

ANBI profiel
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Het Bestuur & Organisatie
Aantal bestuursleden

-

4

Dhr. H. Piek

-

Voorzitter
Penningmeester
Conservator
Conservator
Coördinator Vrijwilligers & Public Relations

-

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Dhr. H.A. de Koning
Dhr. W. Wildenberg
Dhr. H.W.M. de Koning
Adviseurs

J. Scholten
H.W.M. de Koning
R. Segers
A.J. Hoekstra

Is er een directie of dagelijks bestuur
Zijn er personen in dienst
Raad van commissarissen of toezicht

: Nee
: Nee
: Nee

Niemand verbonden aan deze Stichting ontvangt voor haar of zijn inzet in enige vorm
hiervoor een financiële vergoeding.
Contact informatie
Bezoekadres :
Museum de Oersprong
Waalbandijk 12 4181 AN Waardenburg
Postadres :

Telefonisch contact : 06 230 90 690 - Dhr. H. Piek - Voorzitter.
Per Email : info@museumdeoersprong.nl
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Dudley' s Heritage Foundation
Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen

ANBI profiel
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Overige informatie
De hoofdlijnen van het beleidsplan :
U kunt via deze link het Beleidsplan in PDF formaat opvragen.
Actueel verslag van activiteiten :
U kunt via deze link het actueel verslag van Activiteiten in PDF formaat opvragen.
De financiën :
Het Jaarverslag van de Stichting Dudley' s Heritage Foundation, inclusief alle toelichtingen.
U kunt via deze link het Jaarverslag van de Stichting in PDF formaat opvragen.

ANBI status :
De Stichting " Dudley' s Heritage Foundation " is sinds 1-1-2012 bij de belastingdienst als
een Culturele ANBI instelling geregistreerd, RSIN : 821400678
U kunt via deze link de huidige ANBI status opvragen.

Doelgroep

: Cultureel en Algemeen

Werelddeel

: Alleen in Nederland

Organisatie grootte / omzet : Tot € 10.000,00

Blog

: http://museumwaardenburg.blogspot.nl
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Website : http://museumdeoersprong.nl

