Publicatiegegevens Stichting Historisch Materiaal Overloon

Uitgangspunten van beleid
De stichting beheert een uitvoerige collectie van objecten en documenten. De collectie bestaat zelf
weer uit diverse deelcollecties, gesorteerd naar materiaal en functionaliteit. De meest in het oog
springende deelcollectie wordt gevormd door de historische vertuigen. De stichting maakt en
presenteert zelf geen exposities, maar kan collectie als bruikleen beschikbaar stellen voor museale
toepassing. De collectie dient daarbij vooral als basis voor het ontwikkelen van tentoonstellingen
over de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur streeft ernaar om de kwaliteit van de collectie te
verhogen en samenstelling steeds beter geschikt te maken voor het beoogde tentoonstellingsdoel.
Het verwerven en ontzamelen van objecten en documenten past in dit streven.
Recente ontwikkelingen
In 2017 heeft de stichting haar collectie o.a. versterkt door de aankoop van een C-47 Skytrain. Voor
de restauratie kon een beroep worden gedaan op het Prins Bernhard Cultuurfonds waarvan wij een
subsidietoezegging van €15.000 mochten ontvangen. Tegelijkertijd werden uit de materieelcollectie
opnieuw enkele stukken geschut uit de periode van de Koude Oorlog afgestoten, aangezien die niet
pasten binnen het collectiebeleid dat zich primair richt op het samenstellen, beheer en behoud van
een Tweede Wereldoorlog-collectie.
Financiële rapportage
Verkorte balans (x € 1.000, afgerond op hele getallen)
Activa

2016

2017

Passiva

2016

2017

Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

2.137
5
66

2.227
5
84

Eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen

2.190
0
19

2.238
75
3

Totaal

2.209

2.316

Totaal

2.209

2.316

Waarderingsgrondslagen
De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna
anders aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans
opgenomen. De waardering van materiële vaste activa geschiedt op basis van de aanschafprijs,
verminderd met afschrijvingen. Afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd
aan de verwachte economische levensduur. De historische voertuigen zijn gewaardeerd op de
verkrijgingsprijs; op deze voertuigen wordt niet afgeschreven. De per 1 juli 2015 overgenomen
collectie van de stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon (NOVM) is,
behoudens de door NOVM vanaf boekjaar 2012 aangeschafte collectie-items, niet gekapitaliseerd.
Alle schulden, zowel langlopende als de kortlopende, zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde van de schulden.
Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.

