
 

 

De stichting Spoorweg Maatschappij Zuid Beveland (SZB) is door de Belastingdienst 
aangewezen als ANBI: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status 
betekent dat de SZB geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen en erfenissen. 

Voor donateurs betekent onze ANBI-status dat giften kunnen worden afgetrokken van 
de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zo wordt het extra aantrekkelijk om een 
financieel steentje bij te dragen aan ons museum! 

De ANBI-status vereist de publicatie van een aantal kerngegevens, die je hieronder 
vindt: 

Naam van de instelling 

Stichting Spoorweg Maatschappij Zuid Beveland 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal 
nummer 

RSIN    804801988 

Post- of bezoekadres van de instelling 

Postadres: Ploegstraat 18, 4444 AJ  “s-Heer Abtskerke 

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

Uit statuten: De stichting heeft ten doel:  

1. De verwerving, het behoud, de restauratie en het beheer van historisch spoor- en 
trammaterieel en materiaal; 

2. De oprichting van een Zeeuws spoor- en trammuseum indien daarvoor naar het 
oordeel van het bestuur onder sub 1 genoemde materiaal voldoende en  
geschikte objecten aanwezig zijn; 

3. Alle werkzaamheden die naar het oordeel van het bestuur met die genoemd sub 1 en 2 
verband houden 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Samenvatting Beleidsplan, zie pagina beleidsplan  

Functie van de bestuurders 



Het bestuur van de SZB kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, 
secretaris, lid 

Namen van de bestuurders 

Jan Oosterveld, voorzitter 

Kees Wielemaker, secretaris 

Werner Robaeys, penningmeester 

Jan Strooband, lid 

Albert Jan de Jonge, lid 

Beloningsbeleid 

Bestuurders van de SZB ontvangen voor hun activiteiten geen onkostenvergoeding, 
beloning of vacatiegeld. 

Financiële verantwoording 

Samenvatting jaarrekening 2021, zie rubriek jaarverslagen)  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021 

In de werkplaats wordt  gewerkt aan de restauratie van stoomtrein Anne zoals deze 
bijna honderd jaar geleden in gebruik was.. 

De SZB was aanwezig bij diverse zusterverenigingen tijdens de door hen speciale 
thema dagen ten behoeve van hun vereniging, alsook op landelijke beurzen ten 
behoeve van stoomgebeuren. Telkens was de SZB aanwezig met promotie materiaal 
en verkoopstand met trein gerelateerde artikelen. De opbrengsten komen ten goede 
van de restauratie werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


