
1. Naam/ KvK-nummer / Adres / RSIN-nummer 

Naam: Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen (voorheen: Burgerlijk Armbestuur en 
Weeshuis te Sommelsdijk) 

 
Ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 

41120031 
 

Postadres: Postbus 71, 3240 AB Middelharnis 

E-mailadres: info@smbsommelsdijk.nl 
 

RSIN-nummer : 8099.06.120 
 

2. Oprichting stichting 

In 1987 werd de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontvangen om de 
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg te Sommelsdijk om te zetten in een stichting. 

Dit resulteerde in de oprichting van Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen. 

De akte van oprichting werd op 13 juni 1987 notarieel gepasseerd. Alle bezittingen en schulden van v/h 
Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg zijn overgegaan naar de nieuw opgerichte 

stichting. 

 
3. Doelstelling 

Het doel van de stichting luidt conform artikel 2 van de statuten: 
1. De stichting heeft ten doel: de behartiging van sociale en algemeen maatschappelijke belangen in 

de gemeente Middelharnis 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. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 a. Het op verantwoorde wijze verpachten en/of verhuren van gronden, daarbij zoveel mogelijk 
rekening houdend met ondermeer de sociale omstandigheden waarin de toekomstige 

pachter/huurder zich bevindt. 
 b. Het kopen en verkopen van gronden ter verbetering, dan wel waarborging van de 

bedrijfsvoering en de daarmede gepaard gaande sociale zekerheid van de pachters van deze 

gronden. 
 c. Het ondersteunen van verenigingen, organisaties, stichtingen en dergelijke, welke een sociaal 

of algemeen maatschappelijk doel in de gemeente Middelharnis nastreven. Deze ondersteuning 
zal uitsluitend een eenmalige zijn, en wordt verstrekt voorzover deze niet van de overheid of 

overige derden kan worden verkregen. Deze ondersteuning kan uitsluitend dienen ter 

bestrijding van door de aanvrager nader te omschrijven eenmalige uitgaven. 
 d. Het trachten te realiseren van een gebied met volkstuintjes ten behoeve van de 

vrijetijdsbesteding, ondermeer middels het beschikbaar stellen van gronden tegen een 
schappelijke vergoeding. 

 e. Het nemen van maatregelen tot behoud, zoals het verwerven, restaureren en beheren van oude 

gebouwen, die of op zichzelf architectonische betekenis hebben of een integrerend deel van 
een schoon of sprekend geheel uitmaken of waaraan historische herinneringen of waarden 

verbonden zijn. 
Om deze doelstelling gestalte te geven werd besloten tot oprichting van een tweetal aparte stichtingen. 

In 1987 werd opgericht Stichting Monumentenbehoud (restauratie panden); in 1988 gevolgd door 
Stichting Monumentenbeheer (beheer gerestaureerde panden). 

 

4. Beleidsplan 
De hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen (afgekort 

SMB) zijn als volgt: 
1. Werkzaamheden Stichting voor Sociale en Maatschappelijke belangen.  
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Hiervoor wordt verwezen naar de hierboven genoemde doelstelling. 

 
2. Wijze van werving van gelden 

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit pacht- en erfpachtgelden. Dit betreft de opbrengsten 
van de gronden in eigendom. De stichting heeft gelden ter beschikking gesteld aan Stichting 

Monumentenbehoud en ontvangt hierover rente. 
 

3. Beheer van het vermogen 

De bestuursleden (zie hieronder) samen vormen het ‘college van regenten’. 
In de vergaderingen worden o.a. de volgende onderwerpen besproken en hierover besluiten 

genomen: 
- Bespreken en vaststellen aan welke doeleinden een subsidie zal worden verstrekt 

- Bespreken gang van zaken rondom pacht- en erfpachtcontracten (verlenging, periodieke 

verhoging, etc.) 
- Vaststellen jaarcijfers 

 
4. Besteding van het vermogen 

SMB  verstrekt een subsidie aan Stichting Monumentenbeheer en Stichting Monumenten-
behoud. De exploitatie van Stichting Monumentenbeheer en Stichting Monumentenbehoud is 

negatief.  

Daarnaast verstrekt SMB bijdragen aan restauratieprojecten binnen Stichting 
Monumentenbehoud. Deze subsidies moeten door Stichting Monumentenbehoud worden 

terugbetaald indien de exploitatie van het betreffende project positief wordt (indien 
huuropbrengsten minus kosten is positief). 

 

Verder besteedt SMB kosten aan het beheer van de gronden en het beheer van de Stichting. 
- Kosten landerijen: waterschapslasten en ruilverkavelingsrente 

- Beheerkosten: onkostenvergoeding  
- Huisvestingskosten: SMB zetelt in het pand De Doele, Sint Jorisdoelstraat 32 te Sommelsdijk. 

Dit pand wordt gehuurd van Stichting Monumentenbeheer 
- Kantoorkosten: kantoorbehoeften, telefoon en website 

- Personeelskosten: voor het voeren van het beheer  

- Algemene kosten: voor het voeren van de financiële administratie van de 3 Stichtingen, 
representatiekosten, kosten Dorpsherstelprijs (indien van toepassing) 

- Algemene subsidies 
- Dotatie voorziening monumenten 

 

In 1987 werd de Reserve landerijen ingevoerd. Toevoeging vindt plaats bij verkoop van 
landerijen voor het bedrag waarmede de verkoopprijs de boekwaarde overtreft; onttrekking 

geschiedt indien bij aankoop de aankoopprijs de geschatte (vaste) boekwaarde overtreft. 
In 1998 is de ruilverkaveling Flakkee afgerond. Dientengevolge heeft een herwaardering van 

de verpachte landerijen plaatsgevonden.  

 
5. Verslag activiteiten 

Zie jaardocumenten 
 

6. Financiële verantwoording 
Zie jaardocumenten 

 

 


