Jaarverslag 2020 van de Stichting schaalconstructies Nederland d.d. 20-4-2021
Naam van de stichting:

Stichting Schaalconstructies Nederland

Kamer van Koophandel nummer:

78425158

contactgegevens:

Kallameer 210, 3446 JG Woerden, telefoonnr. 0348422769
mail: mwkamerling@gmail.com

RSIN:

861389281

De stichting is actief in de sectoren:

Kunst en cultuur: Monumenten, bibliotheek en archief
Onderwijs en wetenschappen

De stichting is actief in

Nederland

Aantal medewerkers:
Aantal vrijwilligers:

0
8

Statutair bestuur van de stichting:

Voorzitter:

P.Eigenraam

Secretaris:

A.H.Snijder

Penningmeester : M.W.Kamerling
Doelgroep:

Algemeen publiek

Statutaire doelstelling:

Het behouden van in Nederland gerealiseerde schaalconstructies, alsmede het
bevorderen van het ontwerpen en vervaardigen van deze constructies.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De partijen die zijn betrokken bij het behoud van de gebouwen met een
schaalconstructie bewust te maken van de technische en culturele waarde van
deze gebouwen; Aandacht te vragen en belangstelling te wekken voor deze
constructies door het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie en het
bevorderen van de technische en historische kennis over deze constructies; Het
bevorderen va het plaatsen van deze constructies op de Rijks-,of gemeentelijke
monumentenlijst: Het verrichten van onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis,
het gebruik, de constructiemethoden en de verschijningsvorm van deze
constructies; In algemene zin op te treden ten behoeve van een meer en wijder
verbreid respect voor gebouwen met een schaalconstructie; Het bevorderen van
het ontwerpen en vervaardigen van gebouwen met een schaalconstructie.

Inkomstenverwerving:

De stichting verkrijgt haar inkomsten door subsidies, bijdragen van hen die met
het doel van de stichting sympathiseren of van degenen in wiens belang de
stichting werkzaam is en de eventuele opbrengsten van activiteiten die de
stichting verricht.

Besteding van de inkomsten:

De eventuele opbrengsten worden besteed aan het voldoen van de kosten die
voortkomen uit de te verrichten werkzaamheden met inbegrip van de daarbij
horende administratieve verplichtingen.

URI van het beleidsplan:

http://www.schaalconstructies.nl

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden behoudens
een niet bovenmatig vacatiegeld. In 2020 zijn geen vacatiegelden uitgekeerd.

Activiteiten 2020

Oprichting Stichting Schaalconstructies Nederland alsmede de vervaardiging
van de statuten, de inschrijving bij de kamer van koophandel en het aanvragen
van de ANBI status.
Inventarisatie schaalconstructies:
In 2020 is de stichting is begonnen met het inventariseren en verzamelen van
informatie van in Nederland gerealiseerde gebouwen met een schaaldak.
Literatuur:
Het verzamelen van literatuur zowel fysiek als digitaal.
Website
De stichting heeft een website gemaakt om de verkregen informatie over de
gebouwen met een schaalconstructie algemeen toegankelijk te maken. In de
website is ook literatuur over schaalconstructies en het ontwerpen en berekenen
van schaalconstructies te vinden.
Excursies
Door de beperkingen voortkomende uit de heersende pandemie zijn in 2020
geen excursies naar bouwwerken met een schaalconstructies georganiseerd.

Toekomstige activiteiten

Balans

De stichting wil de instandhouding het behoud van schaalconstructies in
Nederland bevorderen en verenigingen en overige berokkenen daarbij steunen.
Om dit te bereiken wil de stichting een actief beleid voeren om subsidies,
donaties of andere inkomsten te verkrijgen om voldoende middelen te
verwerven om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. In 2021 wil de
stichting daartoe actief haar bestaan kenbaar maken door tijdschriften en
verenigingen, werkzaam op dit gebied aan te schrijven. Om meer aandacht
voor schaaldaken te genereren wil de stichting een publicatie te maken voor het
vinden en bekijken van deze constructies. Indien de pandemie dit toelaat wil de
stichting in 2021 een excursie naar een interessante schaalconstructie
organiseren. Verder worden reeds gestarte activiteiten als het verzamelen van
literatuur en het uitbreiden van de website verder voortgezet.
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Toelichting balans:
Ten behoeve van de oprichting zijn kosten gemaakt zijnde de akte van oprichting en de inschrijving bij de kamer van
koophandel, deze kosten zijn voorgeschoten door het bestuur. De stichting is voornemens indien mogelijk de schulden
zo spoedig mogelijk te voldoen als de kaspositie dit mogelijk maakt.
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