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Ledental
Het ledenaantal van de vereniging is het afgelopen jaar gestegen. In december 2013
waren er 187 leden, in december 2014 zijn er 194 leden van de Vereniging Vrienden
van het Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge”.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar gelijk gebleven.
De huidige samenstelling en taakverdeling van het bestuur is:
René Nijhof
Voorzitter
Dineke Hek
Secretaris
Frans Knijnenburg Penningmeester
Ben van Dijk
lid
Heintje Hillebrand lid
Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar twee maal vergaderd.
Algemene ledenvergadering
Jaarlijks houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. Dit jaar vond deze
plaats op zaterdag 10 mei. Dit museumjaar was een bijzonder jaar: het museum
bestond 80 jaar, dit jaar was de 150e geboortedag van H.W. Heuvel en de 125e
geboortedag van H. Odink.
De bijeenkomst op 10 mei stond in het teken van Hendrik Odink.
Financiële steun Heuvelstichting
Het doel van de vereniging is het financieel ondersteunen van de Heuvelstichting.
In de afgelopen jaren hebben de Vrienden van de Lebbenbrugge financieel
bijgedragen aan meerdere projecten van de Heuvelstichting. Het gaat hierbij om
ondersteuning bij de renovatie, restauratie en nieuwbouw van o.a. beide schuren,
een klok, twee kasten, de slagboom, etc.
Ook dit jaar heeft de vereniging een financiële bijdrage aan de Heuvelstichting gegeven.
Deze bijdrage was, evenals vorig jaar, bestemd voor de restauratie van een rijtuig, een
zgn. Utrechtse tentwagen. Daarnaast heeft de vereniging bijgedragen aan de kosten van
het boek “Ode aan Odink, - over Odink, Heuvel en de Lebbenbrugge”. Alle leden van de
Vrienden van het Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge” hebben een bon gekregen,
waarmee zij dit mooie boek bij de Lebbenbrugge op konden halen.
ANBI-instelling
Per 1 januari 2008 heeft de vereniging van de Belastingdienst de erkenning
gekregen, dat zij een ANBI-instelling is. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat men ten behoeve van het museum belastingvrij aan de vereniging
kan schenken of nalaten.
De regelgeving rondom deze erkenning is gewijzigd. Het bestuur heeft aan de
Belastingdienst aangegeven ook aan de nieuwe regels te voldoen.
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