ANBI
De Stichting evenementen NGV beschikt over de ANBI-status sinds 1 januari 2017. In
verband hiermee verstrekt de Stichting evenementen NGV onderstaande informatie.
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Doelstelling stichting
In de statuten is de doelstelling omschreven als: Het bevorderen van de beoefening van
de genealogie, de familiegeschiedenis en de heraldiek, alsmede verbreding en
verbreiding van de kennis daarvan en al hetgeen daaraan verwant is, alsmede het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten
Op 4 november 2017 wordt in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch de Brabantdag
Familiegeschiedenis gehouden. Het gaat om de eerste uitvoering van een tweejaarlijks
publieksevenement dat telkens in een andere provincie zal plaatsvinden. Voorts worden
genealogische of heraldische publicaties uitgegeven.
Financiële verantwoording:
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2017. In het voorjaar 2018 wordt het
financieel verslag over het eerste boekjaar gepubliceerd.
Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting niet beoogt het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die
erop gericht zijn haar doelstellingen te verwezenlijken of te bevorderen. De feitelijke
werkzaamheden zijn daarmee in overeenstemming.
De stichting heeft bij haar start beperkte bijdragen ontvangen van de NGV-afdelingen die
betrokken zijn bij de Brabantdag Familiegeschiedenis. Daarnaast gaat de stichting actief
op zoek naar subsidies en fondsen die kunnen bijdragen aan de genoemde dag. Voorts
aanvaardt zij giften, erfstellingen, legaten, bijdragen van donateurs en van anderen. De

stichting streeft ernaar de beheerkosten tot een in absolute en relatieve zin
verwaarloosbaar percentage van de geworven gelden te beperken.
Het bestuur van de stichting doet alleen uitgaven die niet in strijd zijn met de doelstelling
van de stichting.
Op grond van de Statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van
www.verrassendverleden.nl.
In geval van liquidatie van de stichting wordt een eventueel batig saldo van de
ontbonden stichting besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met
een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.

