ANBI
SIESTA is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat
betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als
schenker kunt u profiteren van belastingvoordeel.
Giften aan SIESTA zijn onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar voor de belastingen.
Kijk voor verdere informatie op www.belastingdienst.nl of neem contact op met onze
Penningmeester.

ANBI Informatie
Naam: Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA)
RSIN nummer: 812921008
KvK nummer: 32098962
Contactgegevens: Augustijnenhove 19
3834ZP Leusden
E-Mail: info@siesta-amersfoort.nl
Website: http://www.siesta-amersfoort.nl
Bankrekening: NL72ABNA0460018895
Datum oprichting: 17 oktober 2003

Bestuur
Voorzitter: Els van Veggel
Secretaris/Penningmeester: Rick Kraan
Jeroen ten Hacken
Sjoerd Hekking
Sabine Molmans - Roelfsema
David de Vries
SIESTA heeft geen bezoldigde bestuurders of medewerkers in dienst.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
SIESTA heeft ten doel: het bevorderen van de kennis over en de belangstelling voor het Industrieel
Erfgoed alsmede voor industrieel gebouwde wooncomplexen, kantoren en scholen gebouwd vanaf
circa achttienhonderdzestig (1860) in de gemeente Amersfoort. Daarnaast streeft SIESTA naar
behoud van voornoemd (industrieel) erfgoed als cultuurhistorische waarde in onze samenleving, 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.

Beleid
SIESTA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van de volgende
activiteiten:
a. het ondernemen van initiatieven die leiden tot de inventarisatie en documentatie van voornoemd
(industrieel) erfgoed in Amersfoort
b. het initiëren en ondersteunen van onderzoek op dit gebied, het (doen) uitgeven van publicaties
het geven van voorlichting

c. het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op het behoud van voornoemd
(industrieel) erfgoed in de gemeente Amersfoort
d. het leveren van een substantiële bijdrage tot de ontwikkeling van plannen die kunnen leiden zowel
tot behoud van voornoemd (industrieel) erfgoed als tot de verbetering van de kwaliteit van de
leefomgeving
e. het actief meewerken aan behoud, onder meer door het zo tijdig mogelijk signaleren van
bedreigingen en het meedenken over zinvol hergebruik
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten van SIESTA in het afgelopen jaar betroffen:
-

Samen met de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) een inspiratieboek samengesteld
en gepubliceerd met ideeën voor nieuw woongebied langs de Eem
Publicatie voorbereid over Warner Jenkinson Locatie
Meegewerkt aan film over industrieel erfgoed
Inventarisatie gemaakt van woongebouwen op de Kop van Isselt
Artikel geschreven over Sporenlandschap op Wagenwerkplaats
Fotorapportages gemaakt over industriële erfgoedobjecten
Interactieve kaart gemaakt van industrieel erfgoed in Amersfoort
Artikel geschreven over historie Schoorsteen en Ketelhuis op St. Elizabethlocatie
Rondleidingen gegeven en fietstochten georganiseerd
Reacties gegeven op gemeentelijke beleidsdocumenten en deelname aan workshops
Initiatief genomen tot herplaatsing dieselloc op Wagenwerkplaats
Initiatief genomen voor behoud en herplaatsing latei Noackfabriek
Actief betrokken bij verplaatsing/herontwerp Seinpost VI op Wagenwerkplaats
Overleg gevoerd met belangrijke partijen zoals projectontwikkelaars, architecten, afdeling
Monumentenzorg van gemeente Amersfoort, Fasade
Zitting in Adviesgroep Wagenwerkplaats

Een actueel overzicht van de uitgeoefende activiteiten van SIESTA is te vinden op de website van de
Stichting (http://www.siesta-amersfoort.nl) in de rubriek ‘Nieuws’ en in de rubriek ‘Over
Siesta/Werkzaamheden’

Toekomstige activiteiten
De toekomstige activiteiten van SIESTA zullen voortvloeien uit de doelstellingen en het algemene
beleid van SIESTA.
In het voorjaar van 2022 zal een lezing worden georganiseerd over de belangrijke Amersfoortse
architect Leo Heijdenrijk. Daarnaast zullen er weer rondleidingen en fietsexcursies worden
georganiseerd.
Komend jaar zal SIESTA een aanvraag gaan indienen om het gebouw ‘de Nijverheid’, ontworpen door
Leo Heijdenrijk, op de gemeentelijke monumentenlijst te laten plaatsen.
SIESTA zal verder betrokken blijven bij belangrijke binnenstedelijke projecten in Amersfoort, zoals de
Kop van Isselt, de Nieuwe Stad en de Wagenwerkplaats om de belangen van het industriële erfgoed
op die locaties te waarborgen.

Financiën
SIESTA ontvangt haar inkomsten door:
a. subsidies, donaties, giften erfstellingen en legaten
b. bijdragen van donateurs
c. verkoop van publicaties
d. alle overige baten
De bijdragen van donateurs vormen de belangrijkste vaste bron van inkomsten voor SIESTA. In de
afgelopen 3 jaar bedroegen deze inkomsten gemiddeld €1200 per jaar.
Het meest recente financiële jaarverslag is te vinden op de website van SIESTA
(http://www.siesta-amersfoort.nl) in de rubriek ‘Links/Jaarrekening’

