Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 4 5 2 4 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Parkweg 3, 7411SG Deventer

Telefoonnummer

0 6 5 4 3 6 7 6 5 3

E-mailadres

sied.deventer@gmail.com

Website (*)

www.sied.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F.W.A.J. Giesbers

Secretaris

P. de Noord

Penningmeester

G.M. Faas

Algemeen bestuurslid

S. de Visser

Algemeen bestuurslid

E.M. Schild

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De SIED stelt zich ten doel:
"De stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de
geschiedschrijving en het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in
Deventer en omgeving alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords" (statuten).
De SIED wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van het industrieel erfgoed in
de meest brede zin. Daarbij richten wij ons niet alleen op het behoud van objecten op
zichzelf. We letten ook op de betekenis die ze in de toekomst voor de directe
omgeving en voor de stad kunnen hebben.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

1. Bijdrage leveren aan de beschrijving van de industriële geschiedenis van Deventer
door een reeks van bouwstenen (onderzoeken, boeken en andere publicaties)
2. Inventarisatie van roerend en onroerend industrieel erfgoed (gebouwen, producten,
machines, documenten etc.), bijdrage leveren aan de bepaling van cultuurhistorische
waarden en de industriële geschiedenis herkenbaar houden in de ruimtelijke
omgeving. Het doel is het industrieel erfgoed toegankelijk maken en houden voor een
breed publiek. Een eigen collectie streeft de SIED niet na.
3. Aandacht voor de technische en sociaaleconomische aspecten door middel van
het maken, verzamelen en beschikbaar houden van beeld/ en filmmateriaal, verhalen
van de werkvloer en dergelijke.
4. De waarden van het industrieel erfgoed als wezenlijk onderdeel van het stedelijk
culturele erfgoed aan het publiek overbrengen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via donaties van bedrijven en particulieren.
Incidenteel: via projectsubsidies en fondsbijdragen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden hoofdzakelijk besteed aan de activiteiten en projecten van de
SIED. Een klein deel van de inkomsten wordt besteed aan huisvesting en
organisatiekosten. De SIED heeft geen personeel in dienst.
Het vermogen van de SIED wordt aangehouden op een spaarrekening.

https://www.sied.nl/industreel-erfgoed-deventer/_sitefiles/file/bel
eidsplan/Beleidsplan_SIED_2015-2020.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur van de SIED ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
De organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De SIED heeft in april 2020, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Station
Deventer, het boek “Station Deventer 1920-2020" van Arno Dijkhof uitgegeven.
We hebben ons bezig gehouden met de toekomst van het terrein en de gebouwen
van Roto Smeets en we hebben ons sterk gemaakt voor het behoud van de
schoorsteen van Coberco.
Samen met NS hebben we plannen gemaakt om het stationsgebouw verder te
verfraaien met authentieke luiken.
En we zijn begonnen met het veiligstellen van het archief van Roto Smeets en de
voormalige NDI.
Ook is de SIED actief betrokken bij de herstructurering van het Sluiskwartier en van de
voormalige fabrieksgebouwen van Auping en Geurtsen.
Dit is een greep uit onze activiteiten in 2020.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

409

818

€

+

€

409

Voorraden

€

5.031

€

6.073

Vorderingen &
overlopende activa

€

104

€

895

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
818

€

+
€

46.269

+
€

52.736

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

53.145

Zie: https://www.sied.nl/organisatie/

Continuïteitsreserve

€

45.213

€

43.105

Bestemmingsreserve

€

7.436

€

10.396

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

496

Totaal

€

53.145

+
€

+
€

52.649

53.501

53.237

+
€

31-12-2021

€

€
47.601

Passiva

54.055

€

554

€

54.055

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

5.045

€

5.085

Giften en donaties van particulieren

€

5.476

€

5.265

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

5.476

€

5.265

Financiële baten

€

0

€

17

Overige baten

€

175

€

550

€

3.439

+

+

21.560

€

+

€

+

+

+

€

14.135

€

32.477

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.072

€

11.050

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

3.302

€

4.983

Afschrijvingen

€

409

€

409

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

7.148

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

96

2.820

€

€
€

8.094

12.027

€

27.356

2.108

€

5.121

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Zie: https://www.sied.nl/organisatie/

https://www.sied.nl/organisatie/

Open

