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MUSEUM CRASH

Remembrance Fonds
Toelichting en opzet

Het doel van dit fonds is het garantstellen van de financiële balans van de Stichting Crash
Research in Aviation Society Holland, hierna te noemen CRASH, en daardoor bijdragen aan
de continuïteit van Crash. Uitgangspunt vormt het CRASH-beleidsplan 2010-2015. Er worden
door CRASH-initiatieven ondernomen om het bedrijfsleven, sociaal culturele organisatie en
particulieren te interesseren. De constructie die CRASH daarbij op het oog heeft is dat de
deelnemers in het “Remembrancefonds” zelf ook voordeel ondervinden in de vorm van
faciliteiten en naamsbekendheid.
Het “Remembrancefonds” werkt als een garantiefonds. Het fonds lost het verschil op tussen
de jaarbegroting van CRASH en de eventueel tegenvallende opbrengsten uit activiteiten en
diensten. Hoe kleiner dit verschil is, hoe minder de deelnemers aan dit fonds daadwerkelijk
hoeven bij te dragen. Bij een negatief saldo zal het fonds ervoor zorgen dan de begroting is
afgedekt en zodoende de financiële balans in evenwicht brengt. Bij een batig saldo is de
garantie bijdrage niet nodig.
CRASH heeft voor dit Remembrancefonds spelregels opgesteld. Deze vindt u verderop in dit
document.
De kracht van de beschreven constructie is dat deelnemers aan het fonds hiermee helpen de
exploitatie van CRASH gezond te maken en houden. Er hoeft op voorhand geen geld in het
fonds te worden gestort. De garantie is voldoende totdat het geld daadwerkelijk nodig is. De
deelnemers kunnen CRASH ook helpen haar activiteiten te promoten waardoor ook weer
inkomsten kunnen worden gegenereerd.
De spelregels van het Remembrancefonds zijn overzichtelijk en op de volgende pagina
beschreven. De te volgen procedure is dat het bestuur van de Stichting CRASH een
jaarprogramma opstelt met een daaraan gerelateerde jaarbegroting. Op basis van die
begroting kan een potentiële deelnemer aan het fonds zijn of haar bijdrage aan het fonds
bepalen en vaststellen.
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Spelregels en opzet van het CRASH “Remembrancefonds”
1. De doelstelling is het afdekken van de financiële risico’s in de jaarbegroting van de
Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland. Onder financieel risico wordt
verstaan: het verschil tussen organisatie- en exploitatiekosten en opbrengsten uit de
toegangsgelden alsmede giften en eenmalige subsidies.
2. Iedere deelnemer wordt naar rato belast. Alleen de reeds verplichte kosten in de vooraf
bekend gestelde jaarbegroting worden gerekend.
3. Deelnemers kunnen met ieder bedrag vanaf €500,00 inschrijven. Deelnemers geven geen
geld aan CRASH, maar stellen zich garant voor een vergoeding aan CRASH voor het
toegezegde bedrag.
Binnen een maand na afsluiting van het boekjaar zal CRASH aan de deelnemers een
overzicht verstrekken van de financiële situatie van dat afgelopen boekjaar en indien
nodig op basis van het saldo een verzoek doen tot vergoeding naar rato.
4. Indien de inkomsten de volledige begroting afdekken, vervalt de garantstelling van de
deelnemers voor dat boekjaar en dan uiterlijk een maand na afloop van de afsluiting van
dat boekjaar.
5. Deelnemers aan het Remembrancefonds schrijven zich in door het invullen van het
deelnameformulier zoals in de bijlage is beschreven en op de website te downloaden is.
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging van het bestuur van de
Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland.
6. Rechten en plichten
•
•
•

Deelnemers kunnen op afspraak en tegen een gereduceerd tarief gebruik maken
van onze museumfaciliteiten in het Fort bij Aalsmeer.
Deelnemers worden vermeld in onze periodieke informatie en in mediaberichten.
Aan inschrijvers voor een bedrag van € 500,00 of hoger worden 2 toegangskaarten
voor het CRASH-museum verstrekt. Voor ieder veelvoud van € 500,00 worden ook
weer 2 kaarten vertrekt.

Voor een nadere toelichting op het werk van CRASH zie het meer aren beleidsplan.

Bijlage 1: Remembrancefonds inschrijfformulier
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