GEGEVENS ANBI STATUS

1. Naam Stichting
Stichting P.M. Slager

2. RSIN nr
804742315

3. Contactgegevens, dus naam website, mailadres, post/bezoekadres
Museum Slager
Choorstraat 8 (bezoekadres)
Choorstraat 16 (postadres)
5211 KZ Den Bosch
073 6133216
info@museumslager.com
www.museumslager.com

4. Bestuurssamenstelling
Marie-Antoinette Aarts
Peter Berlijn (voorzitter)
Bernard Doorenbos (penningmeester)
Ernest de Kuyper (secretaris)
Pia Lindeman-Verhaar
Gérard Ubink
Ad van Poppel

5. Beleidsplan

Zie bijlage: Hoofdlijnen beleidsnota 2016-2010

6. Beloningsbeleid bestuursleden
Bestuursleden van de Stichting P.M. Slager ontvangen geen beloning of vacatiegeld voor hun
werkzaamheden. In individuele gevallen kan een onkosten/reisvergoeding gelden.

7. Doelstelling
1.

2.

3.

4.

5.

De stichting stelt zich en doel:
a. het bevorderen van de cultuur en de cultuurhistorie in het algemeen;
b. het instandhouden van een museum aan de Choorstraat 8, 10 en 16 te ’sHertogenbosch;
c. het verwerven en in het museum onderbrengen en ter bezichtiging stellen van die
voorwerpen van beeldende kunst, die zijn vervaardigd door leden van de kunstschilder
familie Slager en aan deze familie verwante personen en door met deze schilders
traditie verbonden of verwante personen ofwel, anders gezegd, van voorwerpen van
figuratieve kunst, daterend vanaf ongeveer het jaar achttienhonderd vijftig, van
kunstenaars, afkomstig of gewerkt hebbende te ’s-Hertogenbosch en omgeving. Ook
andere in de sfeer en stijl passende kunstuitingen, uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving
afkomstig, kunnen tot de collectie van de stichting behoren, alsmede die voorwerpen
die een sfeerversterkende rol in het museum kunnen spelen.
De stichting moet alle door haar verworven en nog te verwerven voorwerpen van beeldende
kunst en andere voorwerpen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, intand- en bijeenhouden en
mag verworven voorwerpen nimmer vervreemden.
slechts ingeval van overmacht kan voor het museum een andere locatie worden gekozen en/of
de verzameling in zijn geheel worden geschonken – teneinde deze als één collectie in het
museum ter bezichtiging van het publiek (doen) stellen- aan het Rijk, een provincie, een
gemeente of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
het bestuur is verplicht van de tot de collectie der stichting behorende kunstwerken en andere
voorwerpen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, een nauwkeurige lijst op te maken en bij te
houden en deze lijst te deponeren, bij akte van depot, ten kantore van de notaris-bewaarder
van deze akte.
de stichting beoogt niet het maken van winst.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten
Museum Slager heeft met verschillende partijen samen gewerkt om ook ander publiek dan onze
doelgroep het museum in te krijgen. De activiteiten die hebben plaatsgevonden in het museum in 2015
zijn: Nationale Museumweek (Museumvereniging), Open Monumentendag, Artibosch, Uitlokdag
(Bureau Babel), November Music, Kunstnacht. Daarnaast vinden er geregeld (minimaal twee maal bij
elke wisseltentoonstelling) rondleidingen plaats, verzorgd door de desbetreffende kunstenaar.

9. Fiscale verantwoording.
Zie bijlage: Jaarrekening 2017

