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Voorwoord van de voorzitter

Nadat vanaf medio 2016 de eerste gedachten ontstonden voor de oprichting van onze stichting is
daarover circa 1 jaar informeel gesproken met Johan Meijering en verschillende belangstellenden.
Uiteindelijk is de stichting op 09-11-2017 formeel opgericht bij notariskantoor Hoekstra en Partners te
Groningen. In eerste instantie bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter: drs. J.B. (Benn) Bergmann
E-mail: bennbergmann@home.nl
Tel. 06-22568605
Secretaris/Penningmeester: mevr. F. (Fransina) Ganzeveld
E-mail: johanmeijeringstichting@gmail.nl
Bestuurslid: mevr. C. (Carla) Durville
E-mail: carla.durville@home.nl
Bestuurslid: ing. J. A (Jaap) Ruiter
E-mail: j.a.ruiter@rug.nl
Uitgetreden Bestuurslid d.d. 08-03-2018:
de heer C. F. A. (Alexander) Meijering
E-mail: a_meijering@yahoo.com
Gedurende de rest van het kalenderjaar is de aandacht onder meer gegaan naar het opstellen van een
concept beleidsplan, concept-huishoudelijk reglement. Daarnaast is gewerkt aan het verzamelen van
informatie en documentatie aangaande een de aanvraag van een ANBI status.
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Activiteiten Opstart fase Stichting

Website JohanMeijeringStichting
De website is opgezet om de doelstelling van de Stichting te ondersteunen. Het adres van de website is
http://www.johanmeijeringstichting.com. Hij bevat onder meer een overzicht van de door Johan
Meijering geschreven boeken en documentaires. Tevens biedt deze website in de toekomst ruimte voor
een aantal niet (meer) actieve (sub-)websites.
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Organisatie

Contactgegevens c.q. Postadres:
Johan Meijering Stichting
Adres:
Sibrandaheerd 78, 9737 NT GRONINGEN
e-Mail:
johanmeijeringstichting@gmail.com
website:
www.johanmeijeringstichting.nl
De Johan Meijering Stichting is op 09-11-2017 ingeschreven bij de KvK onder nummer 70040982.
RSIN/ Fiscaalnummer: 858115530.
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Bestuur van de stichting
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Aan het eind van het verslagjaar, op 31 december 2018, is het bestuur als volgt samengesteld.
Voorzitter: drs. J.B. (Benn) Bergmann
E-mail: bennbergmann@home.nl
Tel. 06-22568605
Secretaris/Penningmeester: mevr. F. (Fransina) Ganzeveld
E-mail: johanmeijeringstichting@gmail.nl
Bestuurslid: mevr. C. (Carla) Durville
E-mail: carla.durville@home.nl
Bestuurslid: ing. J. A (Jaap) Ruiter
E-mail: j.a.ruiter@rug.nl

Als extern adviseur is benoemd: drs. Johan L. Meijering.
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Jaarrekening 2018

Door een donatie van Johan Meijering van € 1.000,00 kon de Stichting worden opgericht en de daaruit
voortvloeiende kosten in 2018 worden betaald. Dit behelst onder meer het opstellen van de
Oprichtingsakte, inschrijving bij de KvK, domeinnaam website voor de Stichting en een aantal kleine
aanschaffingen, zie voor details het Financieel overzicht van alle posten.(bijlagen)
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Toekomst

Het komende jaar (2019) wordt er verder gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI status.
De eigendomsrechten van de websites www.johanmeijering.com, www.johanmeijering.nl en van
www.staakthetvuren.com zijn overgebracht naar de JohanMeijeringStichting.
De Stichting heeft nu 7 websites in beheer.
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Activiteiten
•

Door het bestuur wordt meer informatie ingewonnen over de aanvraag van de ANBI status voor
de Stichting en indien mogelijk wordt de aanvraag ingediend bij de Belastingdienst.
• Website www.johanmeijering.com - Jaap Ruiter blijft deze site onderhouden en aanvullen met
de door Johan Meijering aangeleverde content.
Websites La Pasión: er is in 2018 een start gemaakt met het overzetten van de inhoud van de
website La Pasión, hier moet nog verder aan gewerkt worden.
• Kijkbungalow Minerva en Nieuw Groninger Forum wordt komend jaar (2019 )overgebracht naar
de website van de JohanMeijeringStichting. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kan ook
de domeinnaam van deze stichtingen vervallen en het contract voor domeinhosting worden
beëindigd. De kosten hiervan worden nu nog gedragen door de Stichting. Het overzetten van de
content van bovengenoemde website wordt gedaan door Fransina Ganzeveld. Zij zal t.z.t. ook
zorgdragen voor het beëindigen van de overeenkomsten met One.com.
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Begroting 2019

Op 14 januari 2019 is er door Johan een bedrag van € 500,00 gedoneerd om de lopende kosten te
financieren. Vooralsnog zijn er voor 2019 geen grote uitgaven gepland.
Voor akkoord namens het bestuur:
Plaats

Datum

Handtekening

Groningen

12 maart 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fransina Ganzeveld,
secretaris/penningmeester

___________________________________________________

Carla Durville, bestuurslid

___________________________________________________

Jaap Ruiter, bestuurslid

___________________________________________________
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