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Doelstelling
Het 'cultureel erfgoed' van unieke astronomische bouwwerken en mechanieken, dat Henk
Olthof († 2010) in 35 jaar in Toldijk gerealiseerd heeft, conserveren en toegankelijk houden
voor belangstellenden.
Bestuurssamenstelling
J. Burgers, Toldijk (voorzitter)
H. Huurnink, Toldijk (secretaris)
J. van Onzen, Hengelo Gld (penningmeester)
J. Mulder, Warnsveld
'

A. Olthof, Toldijk
R. Olthof, Toldijk
W. Olthof, Toldijk
H. Stemerdink, Rheden

Beleidsplan
Het tempo waarin het beleidsplan gerealiseerd kan worden, is sterk afhankelijk van de
hoogte van de jaarlijkse ontvangsten entreegelden, donaties en beschikbare externe
fondsen. In het beleidsplan ontbreekt dan ook een tijdpad.
algemeen
* De bestaande bouwwerken en mechanieken conserveren en optimaal veilig maken. Het
behouden van het regionaal 'erfgoed' staat centraal.
* De educatieve activiteiten van het Planetarium aanscherpen .
* Consolidatie van het aantal bezoekers tot 2500 per jaar.
* Deelname aan de nationale sterrenkijkdagen en aan de Gelderse Museumdag.
* De restauratie van de bouwwerken en mechanieken uitvoeren aan de hand van een door
het bestuur geaccordeerd onderhoudsplan.
inkomsten en uitgaven
* De bezoekersbijdrage zo laag mogelijk houden (de hoogte hiervan mag geen belemmering
zijn om het planetarium te bezoeken).
* Stijging van de donateursbijdrage met minimaal 10% per jaar.
* Een (bestemmings)reserve realiseren van € 15.000,-. (Door de ouderdom van de
mechanieken kunnen onverwacht grote uitgaven nodig zijn.)
* De verkregen middelen uitsluitend aanwenden voor de jaarlijkse exploitatie en voor het
'groot onderhoud' aan de bouwwerken en mechanieken.
Verslag uitgeoefende activiteiten
Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstelling:
* de ontvangen middelen zijn besteed aan onderhoud en herstel van de bouwwerken en de
mechanieken;
* in het kader van de doelstelling het planetarium toegankelijk te houden voor
geïnteresseerden de volgende cijfers over het kalenderjaar 2015:
- aantal bezoekers
2434
- aantal groepen
155
- bijzondere evenementen:
deelname aan de landelijke sterrenkijkdagen,
deelname aan de Gelderse Museumdag
Beloningsbeleid
Er worden geen betalingen gedaan aan bestuursleden en vrijwilligers, anders dan een
kilometervergoeding voor het gebruik van de auto.
Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2015
debet
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
credit
Eigen vermogen
Reserves (onderhoud, calamiteiten)
Schadevoorziening
Staat van baten en lasten over 2015
baten
entreegelden, donaties, schenkingen
overige baten
incidentele baten
lasten
onderhoud
energie
afschrijvingen
reiskosten
toevoeging voorziening
overige kosten

0,470,17.800,1.770,15.000,1.500,-

11.000,80,675,2.200,1.000,1.500,1.250,1.500,3.300,-

