STICHT/NG BESCHERMERS VAN HET ORANJEHOTEL
VERSLAG BOEKJAAR 2019

Algemeen
De Stichting Beschermers van het Oranjehotel is opgericht op 12 april 2018. De doelstelling
van de Stichting is het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van) Stichting
Oranjehotel te Den Haag, welke onder meer inhouden het onderhoud van het door het Comite
"Oranjehotel" gestichte monument, de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken en
het vertellen en levend houden van het verhaal van het "Oranjehotel" en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zins des woords.
Bestuur
Het bestuur was bij de oprichting als volgt samengesteld:
Ab (A.F.) van der Touw, voorzitter
Otto (O.V.) van der Harst, penningmeester
Herman (H.M.) Kappelle, secretaris.
Op 8 februari 2019 traden Wessel (W.A.) de Jong en Michie! (M.R.M.) van de Graafftoe tot
het bestuur.
Statutenwijziging
Op 17 juli 2019 besloot het bestuur tot een statutenwijziging. Deze wijziging vond plaats op 4
juli 2019 en wijzigde artikel 13, lid 3 van de Statuten zodanig dat het kwam te luiden; "Voor
zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke
bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de Stichting
(het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met <liens verstande dat het saldo ten goede moet
komen aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijke of gelijksoortige doelstelling
als de Stichting. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden
dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding van de Stichting. De vereffening
eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De
Stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip dat de vereffening
eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister."
Fiscale status
Op 9 april 2019 diende de secretaris een Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende
instelling in bij de belastingdienst Eindhoven. Op 21 mei 2019 dee Ide de Belastingdienst
mede dat zij de Stichting nog niet kon aanmerken als een culturele ANBI omdat de statutaire
bepaling omtrent de besteding van een batig liquidatiesaldo niet voldeed aan de wettelijke
eisen. De Belastingdienst stelde de Stichting in de gelegenheid om de statuten aan te passen.
Na de hiervoor genoemde statutenwijziging merkte de Belastingdienst op 26 juli 2019 de
Stichting vanaf 11 april 2019 aan als ANBI en culturele ANBI onder Fiscaalnummer

Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2019 tweemaal bijeen. Op 28 februari 2019 en 10 juli 2019. Naast
enkele formaliteiten, zoals het benoemen van Wessel de Jong en Michiel van de Graaf tot
bestuurslid, kwamen daarbij met name aan de orde de activiteiten die de Stichting wilde
ontplooiden om tot het invullen van de doelstelling - het financieel ondersteunen van de
Stichting Oranjehotel - te komen. Het Nationaal Monument Oranjehotel is op 6 september
2019 geopend en volop in gebruik. Desalniettemin zijn niet alle wensen van het de Stichting
Oranjehotel al vervuld en ligt er derhalve een mooie taak voor de Stichting om een aantal
onvervulde wensen mogelijk te maken.
Het bestuur besloot zich vooralsnog te concentreren op het verkrijgen van zoveel mogelijk
donateurs en beschermers alsmede het ontwikkelen van het project "Adopteer een eel".

Donateurs en Beschermers
Een donateur betaalt een vast bedrag per jaar (ten minste € 50.00) en krijgt daarvoor
onbeperkt en gratis toegang tot het Herinneringscentrum en een uitnodiging voor de jaarlijkse
Herdenking.
Een beschermer betaalt per jaar ten minste € 200 en krijgt, naast de hiervoor beschreven voor
een donateur geldende voordelen, onbeperkt en gratis toegang voor twee personen en een
speciale exclusieve activiteit of deelname aan een excursie.
Ultimo 2019 waren er 4 7 donateurs en 16 Beschenners.

Adopteer een eel
Van de oorspronkelijke ruim 500 cellen zijn er nog 121 daadwerkelijk aanwezig in die zin dat
dat de celruimte nog bestaat en is voorzien van een deur. De nog zichtbare cellen zijn
beschikbaar voor adoptie. Adoptie kan op basis van een bepaald nummer (€ 750) of op basis
van een willekeurig toe te bedelen nummer (€ 500). Een eel is slechts beschikbaar voor een
adoptie en geldt voor een periode van vijf jaar.
Degene die een eel adopteert krijgt een vennelding in de (digitale) plattegrond, een certificaat
waaruit de adoptie blijkt, gratis en onbeperkt toegang voor twee personen, de status van
Beschermer gedurende het eerste jaar, het eerste recht om na afloop van de vijf jaar periode
op dezelfde voorwaarden te verlengen voor vijf jaar en een kleine sobere vermelding bij de
eel.
Ultimo 2019 waren er 21 cellen geadopteerd (17 specifiek en 3 willekeurig).

Ondersteunde proiecten
In het boekjaar 2019 verstrekte de Stichting een donatie van€ 1.137,43 voor de aanschafvan
zitkussentjes, € 588,37 voor de aanschaf van informatie en wervingsfolders en€ 8.250 voor
de financiering van de verharding en rolstoelvriendelijk maken van de entree.

Financien.
Gezien de doelstelling van de Stichting besloot het Bestuur om vooralsnog alleen een

kaspositie bij ING aan te houden en de beschikbare middelen voor zover en zo snel als
verantwoord is ter beschikking te stellen van de Stichting Oranjehotel.
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Toekomst
De Stichting streeft er naar om in 2020 het aantal Donateurs, Beschermers en geadopteerde
cellen verder te laten groeien. De samenwerking met de staf van het Nationaal Monument
Oranjehotel en met name met Hans Gramberg, medewerkers marketing en communicatie op
dit vlak is uitennate constructief en plezierig. Afhankelijk van de binnenkomende baten en de
wensen van de staf en het bestuur van de Stichting Oranjehotel zal bekeken worden welke
projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Toegezegd is reeds het financiering van
een bord met toelichtende tekst naast de grote poort die ZKH opende op 6 september 2019.
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op 2019 en vol vertrouwen vooruit naar 2020

Voorburg, 20 januari 2020

Herman M. Kappelle
Secretaris.
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