
 

 
 

Naam van de instelling 
Stichting Farmaceutisch Erfgoed (ook bekend als: SFE) 
 

KvK 
24405332 
 

RSIN 
817325682 
 

Postadres van de instelling 
Mgr. Van de Weteringstraat 23 
3581 EB Utrecht 
Contact: info@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, 
publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van collecties die in eigendom toebehoren 
aan (I) de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
Bevordering der Pharmacie (KNMP), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (dan wel haar 
rechtsopvolger) en van (II) museumstukken die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen 
toebehoren aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die 
museumstukken ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die 
anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting; alsmede b. het bevorderen van 
kennis in het algemeen en met betrekking tot de geschiedenis van de farmacie in het bijzonder. 
 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Werkzaamheden 
SFE onderscheidt vier belangrijke pijlers om haar doelstelling te verwezenlijken: 

1) Registratie: het bijeenbrengen, documenteren, in bruikleen geven en nemen, beheren, in 
stand houden, aanvullen en stimuleren van verzamelingen op het gebied van de geschiedenis 
van de farmacie 

2) Communicatie: het belang van farmaceutisch erfgoed in Nederland in brede zin uitdragen en 
interesse op dit gebied stimuleren. In de publiekscommunicatie is een centrale rol weggelegd 
voor het virtueel farmaceutisch museum, waar farmaceutisch erfgoed voor een groot publiek 
online ontsloten en beschikbaar gemaakt wordt. Daarnaast worden er in samenwerking met 
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Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn educatieve evenementen georganiseerd, 
waaronder open dagen, excursies, lezingen en symposia. 

3) Fondswerving: het nastreven van een exploitatiemodel waarin naast subsidies van de KNMP 
en bedrijven ook andere inkomstenbronnen worden ontsloten, zodat de continuïteit van SFE 
gewaarborgd wordt. 

4) Samenwerking: het nastreven van en initiatief nemen in samenwerking met andere 
organisaties die actief zijn op domeinen die grenzen aan de (geschiedenis van de) farmacie. 

Naast de vanzelfsprekende doelgroepen van (oud-)apothekers en (oud-)apothekersassistenten 
behoren ook andere geïnteresseerden in de geschiedenis van het geneesmiddel, farmaceutische 
zorg, farmaceutische industrie en farmaceutische wetenschappen nadrukkelijk tot de doelgroep. 
 
Fondswervingsbeleid 
SFE wordt gedurende de periode 2016-2021 financieel ondersteund door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor 
apothekers. Onderdeel van het huidige beleidsplan is het zoeken naar nieuwe fondsen (zie ook pijler 
3). 
 
Vermogensbeheer 
SFE zal zich louter beperken tot normaal vermogensbeheer onder eigen beheer. 
 
Besteding vermogen 
SFE heeft geen vaste medewerkers in dienst. Werkzaamheden zoals technische en inhoudelijke 
ontwikkeling en beheer van de website en met name het virtueel museum worden uitbesteed aan 
een vaste groep freelancers tegen een per opdracht overeen te komen vergoeding. Tevens zijn 
jaarlijkse investeringen nodig in het voor het publiek toegankelijk maken en houden van de fysieke 
erfgoedcollectie te Urk. Verder worden kosten gemaakt voor onder meer de organisatie van de 
Farmaceutisch Historische Dag, logistiek, erfgoedbeheer en boekuitgaven in de reeks Venster op 
farmaciehistorie. 
 

Organisatie / bestuurders 
SFE heeft geen directie of dagelijks bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het 
bestuur met algemene stemmen vast te stellen oneven aantal van minimaal drie en maximaal negen 
bestuurders. De huidige samenstelling is als volgt: 
voorzitter dhr. prof. dr. A.H.L.M. Pieters 
secretaris mevr. drs N.J.M. Beijersbergen 
penningmeester mevr. drs. E. Severijns 
bestuurslid dhr. drs. G.M. Baljet 
bestuurslid dhr. dr. H. Buurma 
bestuurslid dhr. drs. C.B.M. Heerkens 
bestuurslid dhr. drs. W. Rakhorst 
bestuurslid mevr. drs. L.W.B. Walma 
bestuurslid dhr. drs. P.A. Wittop Koning 
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Beloningsbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen beloning. De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. 
Werkzaamheden als verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van de website en met name 
het virtueel museum worden uitbesteed aan een vaste groep freelancers tegen een per opdracht 
overeen te komen vergoeding. 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
De stichting heeft zich sinds haar oprichting in oktober 2015 gericht op het vergroten van de digitale 
zichtbaarheid van de stichting en farmaceutisch erfgoed in het algemeen. Hiertoe worden twee 
nieuwe websites opgetuigd: www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl en 
www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl Daarnaast is er de dagelijkse gang van zaken, zoals de 
betrokkenheid bij onderzoeksproject Time Capsule o.l.v. Universiteit Utrecht en het beantwoorden 
van vragen van particulieren en andere erfgoedinstellingen over het hele spectrum van de 
geschiedenis van de farmacie en het geneesmiddel. Tevens heeft de zet de stichting zich in voor het 
publiek toegankelijk maken en houden van de fysieke erfgoedcollectie te Urk en de uitgave van een 
nieuw deel in reeks Venster op de farmaciegeschiedenis. 
 

Financiële verantwoording 
Financiële verantwoording over 2015 (bijlage 1) is opgesteld door Nagel Finance te Veenendaal. 
 
Bijlagen: Financiële verantwoording over 2015 
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Nagel Finance

10. BALANS PER 31 DECEMBER 

Stichting farmaceutisch erfgoed

ACTIVA

€ €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Goodwill 0

0

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0

Inventaris 0

Verbouwingen 0

Vervoermiddelen 0

0

Financiële vaste activa

Deelneming 0

0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen  0

31-12-2015

Vorderingen

Debiteuren 0

Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0

Overige vorderingen 0

Overlopende activa 0

0

Liquide middelen 5.800

5.800



Nagel Finance

PASSIVA

€ €

EIGEN VERMOGEN

  

Winstreserve 5.525

Totaal eigen vermogen 5.525

VOORZIENINGEN

Pensioenvoorziening 0

Stamrechtverplichting 0

0

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0

0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 0

31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0

Schulden aan aandeelhouders en deelnemingen 0

Belastingen en premies soc. Verz. 0

Overige schulden 0

Overlopende passiva 275

275

5.800



Nagel Finance

11. WINST- EN VERLIESREKENING

€ €

Netto-omzet 7.000

Inkoopwaarde van de omzet 0

Brutomarge 7.000

Salarissen en overige personeelskosten 0

Afschrijvingen 0

Autokosten 0

Huisvestingskosten 0

Onderhoudskosten 0

Verkoopkosten 0

Kantoorkosten 0

Algemene kosten 1.475

Som der bedrijfskosten 1.475

Bedrijfsresultaat 5.525

Diverse baten en lasten 0

Rentelasten en -baten en soortgelijke kosten 0

Resultaat voor belastingen 5.525

Belastingen 0

Resultaat na belastingen 5.525

31-12-2015

Resultaat na belastingen 5.525



Nagel Finance

13. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

 31-12-2015  

Liquide middelen

Rabobank 0126.9718.03 0

ING Bank 5.800

5.800  

EIGEN VERMOGEN

  

Eigen Vermogen 5.525

 

Stand per ultimo periode 5.525  

  

Nog te betalen kosten 275
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