Stichting Historie Vliegveld Valkenburg
SHVV/ANBI/220114

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en Culturele ANBI
De belastingdienst heeft de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg vanaf 1 januari
2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI) en als Culturele
ANBI. Omdat we deze status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van
Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
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Doelstelling
Het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de betekenis van het
voormalige vliegveld Valkenburg en de natuur- en historische waarde van het gebied.
Dit door middel van het verzamelen, bewaren en tentoonstellen (in een
bezoekerscentrum) van goederen en kennis over de geschiedenis van het voormalige
vliegveld.

Beleidsplan
Ons Ambitieplan uit augustus 2017 was de blauwdruk voor het opzetten van ons
bezoekerscentrum. We maken jaarlijks een werkplan voor het bestuur, waarin de
plannen voor het lopende jaar én voor het komende jaar worden vastgelegd. Deze
plannen kunt u downloaden op onze website.
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: Marco Borst
: Rob Schleiffert
: Prudent Staal
: Arjan den Hertog

Beloningsbeleid
De bestuurders van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg zijn onbezoldigd en
ontvangen geen onkostenvergoeding.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2021
Vorig jaar waren we een paar zaterdagmiddagen open en daarna moest het
bezoekerscentrum vanwege de lockdown op slot. Dit jaar had “ons” jaar moeten
worden. Na jarenlange voorbereidingen zou het bezoekerscentrum het hele jaar lang
op zaterdagmiddag open zijn. Helaas bleef corona een flink stempel drukken op 2021.
Ondanks het feit dat we pas op 5 juni weer open mochten voor publiek, sloten we het
jaar op 18 december af met 532 bezoekers op de teller. Veel omwonenden en oud
personeelsleden van het vliegveld wisten op zaterdagmiddag het bezoekerscentrum
te vinden. En we kregen over het algemeen enthousiaste reacties op de expositie over
de geschiedenis van het vliegveld. We hadden in de afgelopen zeven maanden te
maken met telkens veranderende coronamaatregelen. Zo hebben we periodes gekend
waarin het maximum aantal bezoekers dat binnen mocht zijn beperkt was tot 5 of 10
personen, moesten bezoekers soms wel en soms niet een mondkapje dragen en was
vanaf november een geldig coronatoegangsbewijs voor bezoekers vanaf 13 jaar
verplicht. Het opvolgen van steeds veranderende maatregelen vroeg veel flexibiliteit
van onze vrijwilligers én van onze bezoekers. Maar het heeft gelukkig niet geleid tot
vervelende taferelen.
Hoewel 2021 heel anders verliep dan we ons hadden voorgesteld, zijn er toch ook best
veel dingen gerealiseerd. Zo werden er in januari fraaie spandoeken aan de gevels
van het bezoekerscentrum opgehangen. In maart kwam er een op maat gemaakte
plexiglazen overkapping op de maquettetafel. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf
werd in april een nieuw toegangspad naar het bezoekerscentrum aangelegd. Sinds
medio mei beschikken we over WiFi in de bunker en in die maand werden ook de
vliegtuigtrap en andere grote stukken naar het grasveld voor het bezoekerscentrum
verplaatst. Een maand later werd de Tracker-propeller aan de gevel opgehangen. In
september kwamen de eerste delen van de maquette van hangaar 7 en omgeving naar
het bezoekerscentrum. In die maand namen we alweer voor de vierde keer met succes
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deel aan open Monumentendag en we organiseerden voor het eerst een bijeenkomst
met onze vrijwilligers en bestuursleden. In december werd de vaste expositie
uitgebreid met een informatiepaneel over de natuur op het vliegveld. Al met al hebben
we ondanks alles toch best een leuk jaar achter de rug.

Financiële verantwoording
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