Stichting

De vergulde Zandloper

JAARVERSLAG 2021
Stichting de Vergulde Zandloper functioneert als steunstichting voor met name Stichting ‘De Oude
Tijdwijzer’. Tevens organiseert en verwerkt de stichting de donaties en fondsen t.b.v. de
instandhouding van het Huys met de Swaen in Edam. Hiertoe en in deze samenhang heeft de
stichting de ANBI status.
Dit alles volgens de doelstellingen het onmiddellijk of middellijk ondersteunen van het behoud van
cultureel erfgoed, zoals, maar niet beperkt tot het in stand houden van oude uurwerken en het in
stand houden van historische bouwwerken in Nederland.
Hiertoe heeft het als taak het houden van aandelen en certificaten van aandelen in andere
rechtspersonen, alsmede het uitoefenen van alle aan aandelen en certificaten van aandelen
verbonden rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen en het uitoefenen van stemrecht en het
beheren van vermogen door middel van verkrijging van effecten en andere
vermogensbestanddelen.
Vanwege de directe binding met Stichting de Oude Tijdwijzer zijn de activiteiten binnen Stichting de
Vergulde Zandloper tot een minimum beperkt gebleven. Voor een overzicht van activiteiten van
Stichting de Oude Tijdwijzer verwijzen wij naar het jaarverslag van deze stichting of naar dat van
Museum Zaanse Tijd.
Voor een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen omtrent het TIJDmuseum verwijzen wij naar
het jaarverslag van de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN).
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Stichting
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FINANCIËN:

Financiële samenvatting
Activa
Bank saldo RC 31 december 2021
Bank saldo Verm. Beh. 31 december 2021

Kosten

1.200.186
604.914

137
1.805.237

Passiva
Bank saldo RC 1 januari 2021

323

Ontvangst eenmalig dividend

1.804.914
1.805.237

TOELICHTING:
Er is een eenmalig dividend ontvangen wat belegd zal gaan worden en waarvan de opbrengsten
zullen dienen t.b.v. de financiering van het onderhoud van de collectie van Stichting De Oude
Tijdwijzer en toekomstige initiatieven en projecten.
Er zijn geen onkosten door de bestuursleden ingediend.
Er zijn geen uitkeringen aan de bestuursleden gedaan.
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