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Stichting Urk in Oorlogstijd 
Houtrib 10 
8321 SL Urk 
 
Doelstelling 
Stichting Urk in Oorlogstijd heeft als doelstelling de geschiedenis van Urk tijdens de 
Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. Zij wil bestaande kennis uitbreiden door 
onderzoek. Ook wil zij door haar website www.urkinoorlogstijd.nl een platform zijn 
voor iedereen geïnteresseerd is in deze periode. Om de Urker oorlogsgeschiedenis 
in context te plaatsen, breidt de stichting waar nodig haar onderzoek uit naar de 
voorgeschiedenis, de nationale geschiedenis of de geschiedenis van de 
Noordoostpolder. 
 
De stichting ontvangt regionale subsidies en vanuit het hele land giften en 
donaties. De subsidies worden besteed aan het project, waarvoor de subsidie is 
aangevraagd en is afgegeven. De donaties worden voor een zo groot mogelijk deel 
besteed aan het realiseren van de hiervoor genoemde doelstelling, zoals ook 
opgenomen in de statuten.  
 
Geen winstoogmerk 
Conform de geldende wet- en regelgeving heeft de stichting geen 
winstoogmerk.Derhalve vraagt de stichting ook geen (commerciele) vergoeding 
voor haar uit te voeren activiteiten. Alle activiteiten worden vrijwillig uitgevoerd, 
tenzij anders overeengekomen en er een onkosten vergoeding is vastgesteld.  
 
Beloning voor bestuursleden  
Bestuursleden worden niet voor hun bestuurstaken en/of tijdsbesteding door de 
stichting gecompenseerd. Voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (max. € 
0,19 per km) mogen gedeclareerd worden. Kosten die gemaakt worden om met het 
openbaar vervoer te reizen kunnen vergoed worden, als men hiervoor een 
declaratie indient. In het geval van een treinreis wordt alleen een tweede klas 
treinkaartje vergoed.  
 
Beloning voor medewerkers  
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij stichting Urk in Oorlogstijd. Zij kent dan 
ook geen functiehuis met functieschalen met de daaraan verbonden vergoedingen 
en of salarissen.  
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Beloning voor vrijwilligers  
Er zijn een divers aantal vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers worden vanuit de 
stichting niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd 
voor de tijd die zij voor de stiching actief zijn. Voorgeschoten uitgaven en gereden 
kilometers mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Om deze uitgaven 
gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd 
en dienen de vrijwilligers van te voren te overleggen over het maken van deze 
(reis)kosten. 
 
Financiele verantwoording 
Elk jaar verantwoord de stichting haar uitgaven door middel van een financieel 
jaarverslag. Deze wordt na het kalenderjaar, in het eerst volgend halfjaar 
gepubliceerd op haar website www.urkinoorlogstijd.nl.  
 
Deze verantwoording is ook op te vragen door contact met ons op te nemen.  
 
Urk, November 2018 
 
Bestuur Stichting Urk in oorlogstijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Urk in Oorlogstijd 
E: info@urkinoorlogstijd.nl 
I: www.urkinoorlogstijd.nl 
 
Correspondentieadres 
Stichting Urk in Oorlogstijd 
Houtrib 10 
8321 SL Urk Nederland 
 
Bezoekadres 
Stichting Urk in Oorlogstijd / Koffiebar Urk 
Urkerweg 64 
8322 NB Urk Nederland 
 
Bankgegevens 
IBAN: NL48 RABO 0134 9388 01 
BIC: RABONL2U 
Bank: Rabobank 
Tenaamstelling: Stichting Urk in Oorlogstijd te Urk 
 
ANBI 
RSIN : 818421411 
Meer informatie: Belastingdienst.nl 

http://www.urkinoorlogstijd.nl/

