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Doelstelling 
De Stichting is op 14 december 2012 opgericht en heeft  tot doel:  
1. Het (financieel) ondersteunen van de Stichting Commissie van de Vecht en het 
Oostelijk en Westelijk Plassengebied, kortweg de ‘Vechtplassencommissie’ en 
andere rechtspersonen die ten doel hebben: 

a. het behouden en versterken van de (cultuurhistorische) landelijke en 
stedelijke bebouwing, de daarbij behorende infrastructuur en de 
monumentale, landschaps-, milieu- en natuurwaarden in en van het 
buitengebied; 

b. het handhaven van het (cultuurhistorisch) karakter, het bevorderen van het 
landelijk en stedelijk schoon en het verbeteren van het water-, land-, 
dorps- en stadsgezicht; 

c. het beschermen en bevorderen van de kwaliteit van de monumentale-, 
landschaps-, en natuurwaarden, waaronder begrepen het open landschap 
in het plassen- en veenweidegebied; 

2. Ook de -geheel in lijn met de doelstelling door de Vechtplassencommissie 
opgerichte vrijwilligersgroep voor landschapsbeheer ‘Werk aan de Vecht’ wordt 
door de Vrienden ondersteund. ‘Werk aan de Vecht’ richt zich op het uitvoeren 
van landschappelijke onderhoudswerkzaamheden langs de rivier de Vecht, bijv. 
door struiken te snoeien, bomen te knotten of rietlandjes te maaien. Het 
werkterrein omvat de gehele loop van de Vecht, van Utrecht tot Muiden. 
3. De Vrienden trachten dit doel onder meer te bereiken door het werven van 
fondsen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
4. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
ANBI 
De Stichting Vrienden van de Vecht is erkend als algemeen nut beogende 
instelling ANBI, waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. 
ANBI RSIN/fiscaal nummer 8522 80 336  –  Dossiernummer 86 811  –  Kvk 
nummer 56711972 
 
Beloning:  
Het bestuur ontvangt geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. Ook 
ontvangt het bestuur geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst 
van de Stichting. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die geen beloning of 
onkostenvergoeding ontvangen. 
 
Inkomsten – uitgaven - vermogen 
De inkomsten van de Stichting bestaan uit de jaarlijks bijdrage van de Vrienden 
(minimaal € 15,00 p/j). In 2018 had de Stichting 336 Vrienden, waarvan 249 
betalend (€ 5.610).  



Om de Vechtplassencommissie en Werk aan de Vecht in de gelegenheid te stellen 
hun werk te verrichten, ontvangen zij jaarlijks een bedrag van de Vrienden. 
De Vrienden beheren twee fondsen op naam: 
- het Karel Nagel-fonds; bij schenking (27 november 1980) was dit fonds Nfl 
30.000,- groot. Bij de overgang naar de Euro heeft de VPC besloten het te 
waarderen op € 20.000,-.   
- het Rie de Boois-fonds; bij testamentaire Beschikking (8 juli 2008) ontving de 
Vechtplassencommissie een legaat groot € 59.650,-.   
De Vrienden kunnen – geheel in overeenstemming met de condities van de 
schenking/legaat – een deel van de fondsen gebruiken om VPC-projecten, zoals 
het verrichten van studies en het uitbrengen van boeken, etc., mede te 
financieren. 
 
Activiteiten 2019  
In 2019 zullen de activiteiten van de Vrienden bestaan uit:  

1. het werven van Vrienden van de Vecht (= donateurs),  
2. saneren Vriendenbestand o.a. door het benaderen van de niet-betalende 

leden, 
3. het organiseren van een Vriendendag rond een actueel thema, met 

aansluitend aan de thematiek gerelateerde excursies in het veld  
4. het (mogelijk maken van het) uitbrengen van een Nieuwsbrief waarin de 

Vechtplassencommissie aan de Vrienden van de Vecht en aan haar relaties 
periodiek verslag uitbrengt van haar activiteiten, 

5. een bijdrage aan de Vechtplassencommissie voor de regulieren 
werkzaamheden, 

6. een bijdrage aan de Vechtplassencommissie voor het maken van een 
nieuwe website, 

7. een bijdrage aan de Vechtplassencommissie voor de docenten van de 
Vechtologie-cursussen 

8. een bijdrage aan Werk aan de Vecht voor onderhoud en/of aanschaf 
gereedschap, 

9. met de Vechtplassencommissie onderzoeken hoe een Treur- en Juichbokaal 
kan worden ingesteld en hoe de Vrienden daarbij betrokken kunnen 
worden, 

10.Het beheer van de fondsen op naam. 
 
 
Maarssen, april 2019. 


