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Inleiding
Nu de Stichting De Vriendenring van de Amersfoortse Bierbrouwerij De Drie Ringen geen formele
banden meer heeft met het bedrijf/bierbrouwerij/OOO bv (sinds 26 april 2021) en nu de statuten
aangepast zijn (met ingang van 28 juni 2021) kiest de Stichting er voor om de culturele ANBI-status
aan te vragen. Dat legt het bestuur een aantal extra verplichtingen op die we als bestuur graag op
ons nemen.
Conform de statuten dient de erfgoedfunctie meer vorm gegeven te worden, omdat dit in feite de
legitimering van de ambachtelijke brouwerij is.
Dit document is de samenvatting van het beleidsplan van de Stichting.

Kernprincipes van de Stichting
De doelstelling van de Stichting De Vriendenring van de Amersfoortse Bierbrouwerij De Drie Ringen
is vastgelegd in de statuten.
Letterlijk is hierin vastgelegd:
“De stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen in de ruimste zin van:
a. de realisatie en instandhouding van een ambachtelijke brouwerij in Amersfoort;
b. de studie van en publicatie over de bier- en brouwhistorie in Amersfoort en omgeving,
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”.
Met deze doelstellingen wil de Stichting het algemene belang dienen. De doelstellingen zijn de
leidraad in het vaststellen van de werkzaamheden van de Stichting.
De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook blijkt uit artikel 2.3 uit de statuten.
Alle overschotten die ontstaan uit de werkzaamheden van de Stichting komen ten goede aan het
realiseren van de doelstelling.
In de statuten is vastgelegd dat een positief liquidatie-saldo wordt bestemd voor een andere ANBI
instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting De Vriendenring.
Deze bepaling is vastgelegd in de statuten in artikel 12.6.

Beleid
De Stichting De Vriendenring verricht alle werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de
vastgestelde doelstellingen. Waaronder begrepen:
- De Stichting kan in overleg met de BV lezingen (op uitnodiging / inschrijving) organiseren met de
betrekking tot onderwerpen als geschiedenis van Amersfoort, brouwen en brouwerijen in het
verleden, kenmerken van traditioneel brouwen, etc.
- De Stichting kan publicaties verzorgen met betrekking tot de biertraditie en historie van
Amersfoort. Zij kan ook (financieel) bijdragen aan publicaties van derden over de genoemde
onderwerpen.
- Werving van certificaathouders
- Activiteiten in het proeflokaal en elders rond het thema ‘bierbrouwen’
De Stichting werft voornamelijk gelden door middel van de verkoop van certificaten, bijdragen van
sponsors en donateurs.

Financieel beheer
De Stichting De Vriendenring is als ANBI verplicht een administratie te voeren. Uit deze
administratie moet blijken welke bedragen er als onkosten zijn betaald, welke bedragen zijn
uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de Stichting. Dat geldt ook voor alle andere
kosten en de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.
De bestuurders van de Stichting De Vriendenring doen dat vrijwillig. Zij ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Dit is vastgelegd in de statuten in artikel 4.6. Voor nietbeleidsbepalende en met name uitvoerende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval
een marktconforme vergoeding worden toegekend.
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december. Omdat de ANBI-status per 1
juli 2021 is aangevraagd is gestart met een openingsjaarrekening per 1 juli 2021. Telkens binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld
door de penningmeester. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
Stichting.
De verkregen inkomsten worden gebruikt om volgende projecten te starten conform de
doelstelling van de stichting. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester: de heer H.J.
Volkers. De Stichting De Vriendenring voldoet aan de publicatieplicht door middel van de website:
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-de-vriendenring-van-de-amersfoortsebierbrouwerij-de-drie-ringen/
Informatie over de Stichting is te vinden op de website van de brouwerij via www.dedrieringen.nl
(under construction).
Op grond van artikel 7.2 van de statuten is bepaald dat geen enkele persoon doorslaggevende
zeggenschap heeft in de Stichting. Op die manier wordt voorkomen dat een persoon kan
beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het zijn eigen vermogen.

