Stichting Munt ‘Onstwedde 1100’.
Zo luidt de officiële naam van de organisatie, die “…..ten doel heeft: het beschermen en voor het publiek
toegankelijk maken van cultureel bezit in het dorp Onstwedde en naaste omgeving, alsmede al hetgeen
daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn….” (uit de officiële
statuten).
Praktisch gezegd: Stichting Munt ‘Onstwedde 1100’ probeert goede initiatieven, leuke activiteiten en
andere behartenswaardige zaken in ons dorp financieel te ondersteunen.
Zoals de naam al aangeeft is de Stichting een uitvloeisel van de festiviteiten rond ‘Onstwedde 1100’ in
1977. Er werd toen een herdenkingsmunt uitgegeven (de Solidus). Het bedrag, dat daarvan is overgebleven
is aan de vooravond van het ‘1100’-feest in een nieuwe stichting gestoken: Stichting Munt. De rentebaten
van het stichtingskapitaal(tje) worden sindsdien jaarlijks verdeeld onder (een deel van) de organisaties, die
om steun vragen. Zo was de opzet indertijd en zo werkt ’t anno nu nog steeds.
Als we een willekeurige greep doen, dan is die steun in het verleden bijv. gegeven bij de bouw van de
tribune van de v.v. ‘Onstwedder Boys’, aan de Werkgroep ‘Vlasmeer’, aan de Vakantiespelweek, de
jaarlijkse 4-mei-herdenking, de verlichting van de Juffertoren, promotie van het Radio- &
Speelgoedmuseum, de pannakooi bij ‘De Bast’, de opstart van ‘Ride & Run’, de Wandelstructuur
Westerwolde, de Koningsspelen op het Onstwedder Boys-veld, de Tennisclub ‘Uneswido’, het Onstwedder
Historisch Archief, enz. enz.
De Stichting telt in principe 7 bestuursleden (m/v), die stuk voor stuk met beide benen in de Onstwedder
samenleving zijn geworteld en hun taak - uiteraard - op (onbetaalde) vrijwilligersbasis uitoefenen.
Ze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 410 14 352.
In 2011 zijn de stichtingsakte en de statuten bij de notaris geactualiseerd. Dat was o.a. noodzakelijk, omdat
we sinds 1 januari 2010 door de Belastingdienst werden aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen
Nut Beogende Instelling.
Dit houdt in dat, als u donaties, schenkingen of legaten aan Stichting Munt ten goede laat komen, die
giften bij uw belastingaangifte volledig aftrekbaar zijn.
Vandaar bij dezen de OPROEP:
Als de doelstelling van Stichting Munt u aanspreekt en als u in financiële zin iets voor de Onstwedder
dorpsgemeenschap wilt doen, nu en in de toekomst, overweeg dan ’s om uw gift – groot of klein – ten
goede te laten komen van Stichting Munt ‘Onstwedde 1100’. Diezelfde dorpsgemeenschap zal u daarvoor
tot in lengte van jaren dankbaar zijn !
Het bankrekeningnummer van Stichting Munt = NL50 RABO 0349 0578 26 t.n.v. Penningmeester St. MUNT
– Onstwedde.
U kunt in contact treden met Stichting Munt via de huidige secretaris: Klaas Meijer.

Dat kan telefonisch via (0599) – 33 15 64 of
middels een e-mailtje naar: klamer2@hetnet.nl

