
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 2020 

Januari 

• 20, Kaartverkoop voor de donateur avonden in “De Oude School”. 
 

Februari 

• 07, 13 ,14 ,20 ,21 Donateur avonden Thema: met als thema, “75 jaar bevrijding”. 2 
avonden in Boerderij Vredenburg en 3 avonden in “De Oude School”. 

 
Maart 
De bijeenkomsten vanaf 26 maart zijn afgelast in verband met de Corona maatregelen. 
 

• 05, Bijeenkomst van een Oecumenische groep (Jesus de Montreal) “De Oude School”.  

• 10, DB vergadering 

• 26, Bijeenkomst van een Oecumenische groep (Jesus de Montreal) “De Oude School”       
(Afgelast) 

• 29, Mozaïeken comité in “De Oude School” (afgelast) 

• 30, VvE de Driemorgen, Algemene ledenvergadering in “De Oude School” (afgelast) 
April 
De zonnebloemmiddag, presentatie jaarboekje, onthulling van het monument, fietstocht en 
bijeenkomst van het mozaïeken comité zijn afgelast in verband met de Corona maatregelen 
 

• 01, Zonnebloemmiddag met medewerking van Stichting Oud Limmen 

• 11, Presentatie jaarboekje 2020 

• 24, Onthulling van het monument van de omgekomen vliegeniers tijdens WO II 

• 25, Start Fietstocht 75 jaar bevrijding  

• 25, Mozaïeken comité maakt gebruik van “De Oude School” 
 
 
Mei 

• 27, DB vergadering 
Alle verdere geplande activiteiten zijn afgelast in verband met de Corona maatregelen 
 
Juni 
Alle verdere geplande activiteiten zijn afgelast in verband met de Corona maatregelen 
 
September 

• Nog geen activiteiten gepland in verband met de Corona maatregelen. 
 
Oktober 

• Najaars documentaire “De Oude School”. (Vanwege de Coronamaatregelen afgelast), 

•  
November 

• Geen activiteiten gepland. 
 
December 

• Geen activiteiten gepland. 

 



Balans 2020 

Jaarbalans 

https://oudlimmen.nl/anbi/financieeloverzicht.pdf

