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Beleidsplan stichting Amsterdams Monumenten Fonds 2016-2018 
 
 
d.d. 1 december 2015 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Dit beleidsplan van de stichting Amsterdams Monumenten Fonds (AMF) geldt voor de periode 
2016-2018. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting 
en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van 
de zogenaamde ANBI-regeling en wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de stichting.  
 
 

1. Doelstelling 
 
De stichting AMF is opgericht op 16 november 1984 en is ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 41204251. De stichting richt zich primair op de 
bevordering van het gebruik van en de toegankelijkheid tot monumenten voor een zo breed 
mogelijk publiek. De monumenten bevinden zich in hoofdzaak in de regio Amsterdam. De 
stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. De stichting AMF 
wordt door de belastingdienst sedert 10 juni 2011 aangemerkt als ANBI instelling. 
 
 

2.  Activiteiten 
 
De stichting AMF richt zich op de volgende activiteiten: 
- het verstrekken van financiële bijdragen voor het publiek toegankelijk maken van 
monumenten in de regio Amsterdam, zoals bijvoorbeeld het project Dik Trom in 
Etersheim(www.hetschooltjevandiktrom.nl); 
- het verstrekken van financiële bijdragen aan restaurerende instellingen ten behoeve van de 
restauratie van bedreigde monumenten in Amsterdam en omgeving, bij voorkeur aan die 
projecten die na aankoop en restauratie een maatschappelijke of publieke bestemming 
verkrijgen; 
- garantstelling voor projecten die gerede kans van slagen hebben door het via ‘crowdfunding’ 
verkrijgen van private financiële middelen;   
- het bijdragen aan publicaties over het publiek toegankelijk maken van monumenten. 
 
 

3.  Fondsenwerving 
 
Op het gebied van fondsenwerving voert de stichting AMF de volgende activiteiten uit: 

- het in ontvangst nemen van giften; 
- het aantrekken van donateurs; 
- het aanvragen van subsidies; 
- het organiseren van ‘crowdfunding’ projecten; 
- het verwerven van legaten en nalatenschappen. 
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4.  Beheer van het vermogen 
 

Uitgangspunten: 
- financiële middelen worden bij voorkeur niet anders dan rentedragend belegd bij solide 

Nederlandse bankinstellingen; 
- de administratieve en indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en 

hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingkosten, 
kosten van boekhouding en controle daarop, kosten van vermogensbeheer, kosten van 
financieel advies, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties; 

- de stichting zal het beheer van nalatenschappen uitbesteden aan daartoe ter zake 
kundige partijen;  

- de stichting stelt jaarlijks een jaarrekening op die wordt vastgesteld door het bestuur; 
- de bestuurders van stichting AMF genieten geen beloning of vergoeding voor het 

verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Een vergoeding van 
gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

 
 

5.  Besteding van het vermogen 
 
- De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de 
doelstelling van de stichting. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te 
houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. De stichting zal haar vermogen 
conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen;  

- donateurs, schenkers en erflaters steunen de stichting financieel door middel van 
eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen hun bijdragen toekennen aan een 
specifiek (restauratie-) project. Indien een dergelijk project is afgerond en sprake is van 
een financieel overschot, zal de stichting dit overschot besteden aan andere projecten. 
Het bestuur zal zoveel mogelijk in de geest van de erfstelling handelen; 

- het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen. De jaarlijkse kosten van een dergelijke 
aanvraag zijn te hoog in verhouding tot de te verwachten donaties, schenkingen en 
legaten. De stichting zal de CBF-norm als richtsnoer hanteren en deze zoveel mogelijk 
trachten na te komen. De kosten voor overhead mogen niet meer bedragen dan 25% van 
de verkregen financiële middelen. De stichting streeft ernaar de overheadkosten te 
beperken tot 5%. 

 
 
 
Aldus vastgesteld op 1 december 2015 te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
De heer M.A de Boer    Mevrouw mr. A.A. van Berge   De heer M.B. Peters  
voorzitter   secretaris    penningmeester 
   


