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L.S. 

Fanatieke Texelgangers – en dat zijn er 

nogal wat, zelfs binnen het verenigings-

bestuur – rijden er altijd langs op weg naar 

de boot: het Nationaal Reddingmuseum in 

Den Helder. En elke keer knaagt het besef 

dat je er nog nooit bent geweest en daar 

nodig eens naartoe zou willen. Dat kan: op 

11 juni aanstaande zijn de leden van de 

Linschoten-Vereeniging van harte welkom 

in dit vorig jaar vernieuwde museum voor 

de jaarlijkse ledenvergadering.  

Een nieuw bestuurslid, nieuwe statuten, en 

een vernieuwd museum dat de moeite van 

een bezoek meer dan waard is: redenen te 

over om het aanmeldformulier in te vullen 

en op 11 juni naar Den Helder te komen – 

al was het maar om de volgende keer met 

een gesust geweten te kunnen doorrijden 

naar de boot! 

 

Het Nationaal Reddingmuseum 

Het Nationaal Reddingmuseum, voluit 

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers,

 

 

is opgericht in 1981. De kern van de col-

lectie werd gevormd door de historische 

verzameling van de Koninklijke Noord- en 

Zuid-Hollandse Redding-Maatschappij, die 

in de jaren na de oprichting in hoog tempo 

werd uitgebreid. Het oorspronkelijke 

museumgebouw bleek al gauw te klein en 

reeds in 1988 kon het museum een nieuw 

onderkomen betrekken op het terrein van 

de voormalige Rijkswerf. Sinds 2003 zit 

het museum in de vroegere machinewerk-

plaats van de Rijkswerf, goed zichtbaar op 

de hoek van het terrein. Na een grondige 

renovatie heropende Prinses Beatrix in 

september 2015 het geheel vernieuwde 

museum. Met zijn grote collectie redding-

middelen, modellen, memorabilia en de in 

het oog springende collectie reddingboten 

is het museum een eerbetoon aan een 

maritieme “bedrijfstak” waar moed, Hol-

landse nuchterheid en verantwoordelijk-

heidsgevoel hand in hand gaan. 

Zie voor info: www.reddingmuseum.nl.  

================================================================ 

AANMELDING LEDENBIJEENKOMST EN JAARVERGADERING, 

ZATERDAG 11 JUNI 2016, NATIONAAL REDDINGMUSEUM, DEN HELDER 
 

Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de ledenbijeenkomst en jaarvergadering bijwonen 

 Stelt prijs op toezending van het financieel verslag per email  

 Stelt prijs op toezending van de conceptstatuten per email 

op het volgende mailadres: …………………….@............................... 

 Heeft geen email en stelt prijs op toezending van de vergaderstukken (verslag vorige 

jaarvergadering, verslag over 2015, financieel verslag, conceptstatuten) per post. 

 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres. 

mailto:linschoten-vereeniging@xs4all.nl
http://www.linschoten-vereeniging.nl/
http://www.reddingmuseum.nl/
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ANBI-perikelen 
De Linschoten-Vereeniging heeft sinds een 

aantal jaren de zogenoemde ANBI-status, 

waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Leden wisten natuur-

lijk al lang dat de Vereeniging het Alge-

meen Nut beoogt, maar zo’n fiscaal keur-

merk kan in sommige gevallen belasting-

technische voordelen opleveren. Om die 

reden houdt de Belastingdienst een oogje 

in het zeil om misbruik te voorkomen. 

Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst 

een steekproef-controle gehouden onder 

instellingen met de ANBI-status om te 

beoordelen of ze nog wel aan de voor-

waarden voldoen. En ook de Linschoten-

Vereeniging viel onder de steekproef-

controle. Zo kwam het dat penningmeester 

en secretaris op 10 maart een team van de 

Belastingdienst ontvingen dat de boeken 

over 2013 en 2014 kwam controleren. 

Uiteraard was alles dik in orde en de 

ANBI-status van de Vereeniging is voor de 

komende jaren weer veiliggesteld. En wij 

zijn weer een paar sterke verhalen over 

fiscale zondaars wijzer, want ook belas-

tingambtenaren zijn aardige mensen die 

graag en enthousiast over hun werk kunnen 

vertellen… Uiteraard in alle discretie! 

 

Nieuwe statuten 
Voor de ANBI-controle moesten ook de 

verenigingsstatuten worden overgelegd. 

Die bleken alweer uit 1985 te stammen, 

want met statuten is het net als met ver-

zekeringspolissen: je moet ze hebben, maar 

zo lang alles goed gaat kijk je er nauwe-

lijks naar om. Een dringend advies van de 

Belastingdienst om enkele artikelen aan 

inmiddels gewijzigde wettelijke bepalingen 

aan te passen vormde een goede aanleiding 

om de statuten als geheel weer eens tegen 

het licht te houden. In overleg met de 

notaris zijn concept-statuten opgesteld, die 

op enkele punten zijn geactualiseerd. 

Tijdens de ledenvergadering zal het voor-

stel tot wijziging van de statuten ter goed-

keuring aan de leden zullen worden voor-

gelegd. Afschriften van de nieuwe statuten 

moeten volgens de huidige statuten “op 

een daartoe voor de leden geschikte plaats 

ter inzage liggen”. Aangezien dat – met 

leden over de gehele wereld – in de prak-

tijk moeilijk te realiseren is, zijn de oude 

en nieuwe statuten op aanvraag bij de 

secretaris verkrijgbaar. 

Tijdens de ledenvergadering zal het voor-

stel tot wijziging van de statuten nader 

worden toegelicht. Na vaststelling zijn we 

als vereniging weer helemaal “bij de tijd”.  

 

Nieuw bestuurslid 
Tijdens de ledenvergadering zal een nieuw 

bestuurslid voor benoeming worden voor-

gedragen. Het gaat om Ron Brand, sinds 

1983 in diverse functies werkzaam bij het 

Maritiem Museum Rotterdam en is als 

voormalig hoofd Bibliotheek van het 

museum voor veel leden geen onbekende. 

Ook heeft Ron een lange lijst van publica-

ties over maritiem-historische en kunsthis-

torische onderwerpen op zijn naam staan. 

Het bestuur is dan ook verheugd dat Ron 

tot de gelederen wil toetreden.  

 

Reiskoorts in de 16e en 17e eeuw 

Onder deze titel wordt in het Frans Hals-

museum tot eind oktober een kleine ten-

toonstelling gehouden over avontuurlijke 

kunstenaars uit Nederland die naar het 

zuiden trokken om Romeinse overblijfse-

len en het werk van grote kunstenaars als 

Michelangelo te bewonderen. Ook wordt 

aandacht besteed aan wereldreizigers, 

onder wie Jan Huygen van Linschoten. 

Speciaal voor de expositie is het zoge-

noemde Van Linschotenbord uit het Haar-

lemse stadhuis overgebracht. Dit bord 

werd door de Haarlemse schilder Karel van 

Mander vervaardigd als dank voor de 

schenking door Van Linschoten van een 

kaakbeen van een walvis aan de stad 

Haarlem. Samen met een aantal andere 

“Linschoten-objecten” een aardig 

eerbetoon aan onze naamgever!  

Zie: www.franshalsmuseum.nl  

 
Colofon 
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