
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Stichting Vrienden van de Giese Toren is een algemeen nut beogende instelling en als zodanig 
geregistreerd bij de Belastingdienst. Met een schenking aan de stichting steunt u niet alleen onze 
stichting, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Stichting Vrienden van de Giese 
Toren heeft van de Belastingdienst de status van “Culturele ANBI” gekregen. De Belastingdienst 
stimuleert hiermee onze stichting te begunstigen met een schenking. Nadere informatie vindt u o.a. 
op de site van de belastingdienst:  www.belastingdienst.nl/anbi. 
De ANBI’s dienen vanaf 1 januari 2014 via de internetsite diverse gegevens openbaar maken. De van 
belang zijnde gegevens van Stichting Vrienden van de Giese Toren zijn hierna vermeld. 
 
Naam van de stichting 
De stichting is bij notariële akte opgericht op 11 mei 2006, is gevestigd in Giesbeek en draagt de 
naam: 
 
STICHTING VRIENDEN VAN DE GIESE TOREN 
 
Doelstelling 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. Het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van de (her)bouw van de Giesbeekse 
kerktoren teneinde daarmee het landelijke beeld en de landelijke uitstraling van Giesbeek te doen 
herleven en de Giesbeekse kerktoren als cultureel erfgoed te herstellen en conserveren;                     
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, die haar ten dienste 
staan. 
 
Bestuur 
Het bestuur is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld: 
Voorzitter  : G.G. de Bouter-Heller 
Secretaris  : A.J. Worm 
Penningmeester : G.H. Wentink 
Bestuurslid  : M.G.W. Senhorst-van den Boom 
Bestuurslid  : H.J.M. Wolf 
Bestuurslid  : J.H.H. Wieggers 
 
Beloningsbeleid 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Contactgegevens 
Secretariaat:  
A.J. Worm  
Meentsestraat 86  
6987 CR Giesbeek  
Tel. 0313-631089 
Website: www.giesbeektorenhoog.nl 
E-mailadres: a.worm@upcmail.nl  
 
Fiscaalnummer/Kamer van Koophandel 
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8187.43.852 
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer:  09160773. 
Deze inschrijving valt onder de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. 
 

http://www.belastingdienst.nl/anbi
http://www.giesbeektorenhoog.nl/
mailto:a.worm@upcmail.nl


Bankrekening 
Het IBAN nummer is: NL56 RABO 0126288682 ten name van Stichting Vrienden van de Giese Toren. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan voor 2019 luidt als volgt: 
De herbouw van de toren van de Martinuskerk is in 2010 gerealiseerd. De stichtingskosten hebben  
€ 596.175,77 bedragen. Dit bedrag werd voor een deel door de Locatieraad van de St. Martinuskerk 
te Giesbeek, op dat moment onderdeel uitmakend van de Parochie Levend Water, aan de stichting 
voorgeschoten. In dit verband dient opgemerkt te worden, dat de Parochie Levend Water met 
betrekking tot de herbouwkosten van de toren vooraf een garantiestelling heeft verleend ter grootte 
van € 100.000,00. De Locatieraad heeft met name in de aanloop van de herbouw(plannen) van de 
toren kosten gemaakt en wel tot een bedrag van € 47.089,37. Gedurende de afgelopen jaren heeft 
de stichting hierop afgelost. Dit was mogelijk dankzij ontvangen giften en opbrengsten uit diverse 
gehouden acties e.d. 
In de loop van 2018 is het dan nog openstaande bedrag afgelost, zodat het verschuldigde bedrag, 
zoals hiervoor vermeld, per ultimo 2018 volledig is terugbetaald. 
Het beleid van de stichting is er thans vooral op gericht om de instandhouding van de toren te 
waarborgen en waar nodig extra voorzieningen aan te brengen. Hiertoe dienen gelden beschikbaar 
te komen. De wervingsacties lopen in verband hiermee ook in 2019 en volgende jaren door. De 
wervingsacties zullen, naast het bevorderen van de toename van de omvang van giften en bijdragen 
van particulieren, bestaan uit een aantal publiekacties, zoals het organiseren van een kofferbak-
verkoop, het houden van een winterfair, het organiseren van een boekenmarkt c.a. in de kerk en de 
openstelling van de toren voor beklimming en exposities. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijke 
nieuwe activiteiten.  
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 
Op 7 januari 2018 is voor de vijfde keer een “winterfair” georganiseerd in en rondom de 
Martinuskerk met allerlei activiteiten, zoals dans, zang, muziek, film, beelden, voordrachten. Ook 
werden stands ingericht met antiek, curiosa, schilderijen, streekproducten. Uiteraard was er de 
kerststalroute. Daarnaast was de toren voor belangstellenden geopend voor beklimming. Hiervan 
werd volop gebruikt gemaakt. De belangstelling voor de winterfair was weer boven verwachting en 
weer voor herhaling vatbaar. 
Op 6 mei 2018 werd de (jaarlijkse) kofferbakverkoop georganiseerd rondom de Martinuskerk. Ook 
hier was de belangstelling weer zeer bevredigend. 
Op 25 november 2018 werd in de kerk voor het derde achtereenvolgende jaar een boekenmarkt 
gehouden. Hoewel voor deze activiteit beperkte belangstelling bestaat, kon ook op deze activiteit 
met volle tevredenheid worden teruggekeken. 
Vanaf 2011 is een aanvang gemaakt met de openstelling van de toren. Op gezette tijden, in het 
algemeen één keer per maand en ook op een aantal speciale dagen in het jaar worden 
belangstellenden in de gelegenheid gesteld de toren te beklimmen om daarna van het fraaie uitzicht 
te genieten. In samenhang met de openstelling van de toren wordt ook de mogelijkheid geboden 
voor het houden van exposities. De beklimming van de toren is gratis. Een vrije gift is mogelijk. Een 
aantal vrijwilligers (torenwachters) heeft zich gemeld om één en ander te begeleiden en toezicht te 
houden.  
 
Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording over 2018 is als volgt: 

Staat van baten en lasten 2018: 

Baten: 

Giften van particulieren     €   2.470,90 



Inkomsten uit acties     €   1.890,33 

Ontvangen rente spaarrekening   €         11,52 

Lasten: 

Beheerskosten      €       312,52 

Betaling aan Locatieraad voorgeschoten bouwkosten €    9.241,93 

Nadelig resultaat 2018     €    5.181,70 

 

Balans 2018: 

Vermogen per 1-1-2018     € 13.431,56 

Vermogen per 31-12-2018     €   8.249,86 

Het vermogen van de stichting bestaat uit liquide middelen op betaalrekening en spaarrekening.                                                                                                                                          


