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Pagina 1 van 5

Inleiding
Bij notariële akte van 16 december 1986 is opgericht de stichting “Stichting Magirus
1931”. In verband met het verkrijgen van een (nieuwe) beschikking als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn de statuten aangepast op 29 december 2011.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Middelburg (art 1), dient het algemeen
belang en heeft geen winstoogmerk (art 2 lid 3 en 4).
Het doel van de stichting is:
- (art 2 lid 1) ”het verwerven, onderhouden en onderbrengen van het
brandweervoertuig de “Magirus 1931” en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords”
- (art 2 lid 2) “de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het stimuleren van belangstelling voor oude brandweervoertuigen en –
materialen, afkomstig uit of aanwezig in Middelbrug…”.
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden (art 4).
Aan bestuursleden zijn geen vergoedingen verstrekt.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
Zeeland onder nummer 41114152.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) / aftrekbaarheid giften
Per brief van 8 januari 1987 is de stichting destijds door de Belastingdienst erkend
als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan de stichting waren aftrekbaar
op grond van art 47 lid 1 van de wet IB1964. Deze regeling is gewijzigd.
Per brief van 3 februari 2012 heeft de Belastingdienst meegedeeld dat de Stichting
wordt erkend als ANBI instelling volgens art 6.33 lid 1b wet IB 2001. Het RSIN/fiscale
nummer van de Stichting is 8167.20.198

Algemeen
Informatie en foto’s zijn opgenomen op de internet site
www.stichting-magirus1931.nl.

Jaarrekening
Het eerste boekjaar van de stichting eindigde op 31 december 1987.
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019
.
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BALANS
31-12-2018

31-12-2019

Activa
boekwaarde Magirus 1931
boekwaarde Opel Blitz 1958
bestuur rekening ABN-AMRO
kas
Totaal

20.000
5.000
3.603
168
28.771

20.000
5.000
4.181
210
29.391

Passiva
stichtingskapitaal
exploitatiesaldo voorgaande jaren
exploitatie saldo lopend jaar
Totaal

25.000
3.809
-38
28.771

25.000
3.770
621
29.391

Toelichting balans:
Magirus 1931
Dit betreft het blusvoertuig wat in 1931 door de gemeente Middelburg aangeschaft is
na de zeer grote brand op 7 december 1929 in de Lange Delft in Middelburg.
Van 17 mei tot 21 mei 1940 heeft dit blusvoertuig onafgebroken zijn dienst bewezen
in de binnenstad van Middelburg bij de daar, door oorlogshandelingen, uitgebroken
branden. Op 6 november 1944 was dit voertuig met bemanning ook aanwezig op de
Dam in Middelburg tijdens de capitulatie van de Duitse commandant voor Walcheren.
In de jaren 60 is het voertuig gebruikt als oefenvoertuig voor de jeugdbrandweer.
Daarna werd het voertuig verkocht aan een particulier.
In 1986 bleek dat het voertuig in handen was van een handelaar in antieke
voertuigen. Na gehouden acties kon deze auto op 18 april 1987 door de stichting
worden aangekocht van “Frans van de Mosselaar Antieke Automobielen BV” in
Dongen voor de prijs van f 35.000 (gulden) en daarmee als historisch erfgoed
worden behouden voor Middelburg.
De boekwaarde van de oorspronkelijk aanschaf is sinds
31 december 1987 ongewijzigd vastgesteld op f 25.000 cq in euro’s

11.345

De carrosserie is na aanschaf volledig door vrijwilligers gerestaureerd en bevindt zich
in originele staat. In 2004 is daarom besloten ook de motor niet te vervangen maar te
kiezen voor revisie van de originele motor.
Door het vele handmatige, specialistische maatwerk (een belangrijke kostenpost was
het slijpen en ingieten van de krukas en de drijfstang lagers) bleek, na afronding van
de revisie werkzaamheden in 2011 dat de totale kosten uitkwamen op € 15.956. De
afstelling van de gereviseerde motor heeft tot in 2013 de nodige aandacht gevraagd.
Alle met de revisie samenhangende uren en werkzaamheden in eigen beheer (uit- en
inbouw etc.) zijn om niet uitgevoerd door vrijwilligers (voornamelijk brandweerlieden
of voormalig brandweerlieden). Een aantal bijkomende onderdelen zijn om niet door
sponsoren verstrekt.
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De werkelijke waarde van dit origineel antieke voertuig is aanzienlijk meer
dan de boekwaarde. Besloten is daarom de revisiekosten voor een deel toe
te voegen aan de boekwaarde en het Stichtingskapitaal hiermee te verhogen.
Stelpost meerwaarde i.v.m. motor revisie
8.655
Boekwaarde Magirus 1931 vanaf 31 december 2010
20.000
Opel Blitz 1958
Met toestemming van de gemeente Middelburg is de stichting op 4 juli 1990 door
middel van ruiling in het bezit gekomen van het voormalige blusvoertuig van Sint
Laurens (thans gemeente Middelburg) uit 1958: een Opel Blitz met het kenteken
RV-19-03. De boekwaarde is vastgesteld op
5.000
Ook de werkelijke waarde van dit voertuig is naar verwachting aanzienlijk hoger dan
de boekwaarde.
Bankrekeningen abn-amro bank
Het banknummer van de bestuurrekening is NL37ABNA049.38.88.780.
Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bestaat uit de boekwaarde van twee historische blusvoertuigen
en het gecumuleerde saldo van de exploitatierekeningen.
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EXPLOITATIEREKENING

donaties
ontvangen onkostenvergoedingen
overige giften
benzine en onderhoudskosten
stalling Opel Blitz
overige (bank)kosten
Exploitatiesaldo

2018

2019

656
200
91

550
1.150
123

-234
-472
-279

-501
-473
-228

-38

621

Toelichting exploitatierekening
- Vanaf december 2012 zijn de eerste structurele jaarlijkse donaties ontvangen
(minimaal € 12.50 per jaar). Het totaal aantal donateurs omvat circa 45 personen en
de theoretisch te verwachten jaarlijkse giften bedragen derhalve minimaal € 560. Van
een aantal donateurs is geen gift ontvangen.
- In de loop van 2017 werd de Stichting verplicht om een andere stalling te vinden
voor de Opel Blitz die om niet gestald stond in de brandweerkazerne aan de
Torenweg in Middelburg. M.i.v. 1 oktober 2017 is een stallingsruimte gehuurd aan de
Abeelseweg in Middelburg.
- In 2019 is € 200 ontvangen ivm medewerking openmonumentendag; € 750 ivm
assistentie van de Magirus bij filmopnamen voor de Slag om de Schelde en € 100
ivm medewerking veteranendag mobiel erfgoed Het Oude Brandspuithuis.
- Onderhoudswerkzaamheden aan beide voertuigen worden door vrijwilligers om niet
uitgevoerd.
Vooruitblik 2020
- Actief innen toegezegde donaties
- Voortgaande fondsverwerving gericht op het vinden van structurele sponsoren,
mede i.v.m. de relatief hoge kosten voor de stalling van de Opel Blitz
- Actief aanwezig zijn bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen
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