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Stichting Maastricht Vestingstad heeft op 23 juli 2015 van de Belastingdienst een beschikking ontvangen waarin de Stichting 

vanaf 1 januari 2015, formeel wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

 

 

Onderstaand de publicatie van de vereiste gegevens over het boekjaar 2019: 

 

Naam van de instelling: 

 

 Stichting Maastricht Vestingstad (afgekort : SMV) 

 

RSIN/Fiscaal nummer: 

 

 803376856 

 

Contactgegevens: 

 

 Stichting Maastricht Vestingstad, 

 Marsanahof 41, 

 6215 TR Maastricht. 

 Tel: 06-40244097 

 Mail: secretaris@maastrichtvestingstad.nl 

 Website: www.maastrichtvestingstad.nl   

 

Doelstellingen: 

 

A. Het verrichten van wetenschappelijk historisch onderzoek naar vestingwerken en vestingverleden van de stad 

Maastricht en publiceren hierover 

B. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden over onderhoud, restauratie en opnieuw beleefbaar 

maken van bestaande vestingwerken c.q. nog in de bodem aanwezige vestingresten 

C. Het bevorderen van de publieke belangstelling voor de Maastrichtse Vestingwerken en het geven van 

voorlichting hierover. 

 

 

 

Beleidsplan: 

 

 Ad A: 

De stichting in 2019 heeft extra focus moeten richten op de transfer van infocentrum Helpoort naar 

Vestingmuseum Maastricht, daarbij is deze doelstelling het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit 

moment van tweede orde.. 

 

Ad  B: 

In 2019 heeft:  

a. SMV heeft, in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn,  adviezen gegeven, via het 

gemeentelijk overleg (het reguliere vestingoverleg)  aangaande de restauratie en consolidatie  

werkzaamheden aangaande de muurgedeeltes van de Nieuwstad. Echter een ramp voltrok zich in maart 

2019 toen een deel van de courtine instortte. Het betrof het gedeelte tussen de Poort Waarachtig en het 

rondeel “de Vijf Koppen”. Een bres is daardoor ontstaan. In samenwerking met St Menno van Coehoorn 

zijn door onze stichting aanbevelingen gedaan aan de Gemeente hoe de nieuwe restauratie en een verdere 

inrichting opgepakt zou kunnen worden. De Gemeente heeft aangegeven onze aanbevelingen te gaan 

meenemen in haar plannen. 
b. Op verzoek van de gemeente, medewerking verlenen door bijvoorbeeld het geven van rondleidingen in de 

verdedigingswerken van Maastricht aan bv Maastrichtse politieke partijen. De rondleidingen worden dan 

vaak in samen gegeven met het CNME of Vereniging tot het behoud van Natuurmonumenten.  
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Ad C: 

SMV probeert, mede via haar website en Facebook, inwoners en bezoekers van Maastricht te informeren over 

haar vestingwerken en vestingverleden. Tevens verzorgt SMV lezingen over, en rondleidingen in/rond en op de 

vestingwerken.. De rondleidingen staan ook op de website van de VVV vermeld en kunnen via die website 

online geboekt worden. 

SMV huurt van Gemeente Maastricht, met grote trots, de oudste stadspoort van Nederland (de Helpoort) welke 

jaarlijks, vanaf tweede Paasdag tot 1 november, geopend is van 13.00 tot 16.30 uur voor haar inwoners en 

bezoekers. Vrijwilligers van SMV ontvingen in de Helpoort  ruim 11.500 bezoekers (merendeel buitenlandse 

bezoekers) en verstrekten informatie over het trotse vestingverleden. 

SMV nodigt jaarlijks alle groepen 7 en 8 van Maastrichtse basisscholen en omgeving uit, om deel te kunnen 

nemen aan haar Scholenproject. Vrijwilligers van SMV bezoeken vooraf de scholen en geven dan voorlichting 

over de Maastrichtse Vestinggeschiedenis. Enkele dagen daarna worden de leerlingen uitgenodigd in de 

Helpoort en rondgeleid over de zuidelijke stadsmuren waarbij afsluitend een korte tocht in “Ondergronds 

Maastricht” in de kazematten wordt gemaakt. Voornemens zijn er om deze tochten  ook aan het voortgezet 

onderwijs te gaan aanbieden. SMV heeft in 2017 een subsidie mogen ontvangen van de Stichting Kannunik 

Salden waarbij ze komende drie jaren het Scholenproject gratis kan gaan aanbieden richting de Maastrichtse 

Basisscholen startend vanaf 2017. 

SMV heeft, onder de naam “Vrienden van de Vesting Maastricht”, een groep van trouwe donateurs.  

Jaarlijks stelt het bestuur van SMV een activiteitenplan op voor haar “Vrienden”. Een activiteitenplan bestaat uit 

lezingen, rondleidingen en deelnamemogelijkheid aan de jaarlijkse excursie. 

Alle vrijwilligers in de stichting verrichten “onverplicht en onbetaald” activiteiten ten behoeve van anderen of 

de samenleving". 

 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: 

 

 Voorzitter:    Koos Consten 

Penningmeester :   Chrit Masotte 

Secretaris:    Han Bergs 

Bestuurslid/Vrijwilligerszaken:  Hans Beckers 

Bestuurslid/Juridische zaken:  Wim Voogt 

Bestuurslid/Historicus:   Toon Jenniskens 

Bestuurslid/PR :   Ton Henrar 

Bestuurslid/vriendencoördinator:  Léon Wijckmans (afgetreden  in 2019) 

Bestuurslid/vriendencoördinator:  Davy Pieters (toegetreden in 2019) 

Bestuurslid/Technische zaken  Maurice Casanova (toegetreden in 2019) 

 

 

 

Beloningsbeleid: 

 

De bestuursleden en vrijwilligers van SMV ontvangen voor hun werk géén beloningen. 

Enkel gemaakte kosten worden, tegen inlevering van nota’s, vergoed.  

Een keer per jaar wordt, op kosten van SMV, aan Bestuur en Vrijwilligers een ééndaags-studiereis naar een 

historisch interessante stad/streek aangeboden.  
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Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

 

De activiteiten van SMV kunnen gesplitst worden in reguliere, planmatige activiteiten en  incidentele 

activiteiten: 

 

Reguliere, planmatige activiteiten: 

 

 Bastion Holstein : wekelijkse rondleidingen (zaterdag morgen), een maal per maand (zondag)  wordt de z.g.  

 lange Kazematten wandeling gehouden 

Helpoort : vanaf 2e paasdag tot 1 november, dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur voor gasten. Wij hebben 

in 2019 circa 10.800 bezoekers mogen ontvangen en informeren over het vestingverleden en de nog bestaande 

vestingresten van Maastricht. 

Scholenproject : in 2019 heeft SMV een aantal Maastrichtse basisscholen en uit de nabije regio, in het kader van 

haar scholenproject, uitgenodigd voor een lezing en aansluitende rondleiding. Via een verkregen subsidie van 

Stichting Kannunik Salden hoeven de scholen dan géén financiële bijdrage te leveren. Helaas was de animo bij 

de meeste Maastrichtse scholen niet groot. Veel Maastrichtse scholen hebben helaas niet deelgenomen. 

Lezingen : SMV heeft een programma verzorgd van 2 nieuwsbrieven, 2 lezingen, 2 rondleidingen en een 

excursie naar Frans Vlaandeen voor haar  “Vrienden van de Vesting Maastricht”. (donateurs) 

   Gemeentelijk Vestingoverleg : aan dit overleg nemen, naast ambtenaren van de gemeente 

   Maastricht, de VVV Maastricht en een vertegenwoordiger van de Stichting Menno van Coehoorn  

   tevens de natuurorganisaties  Natuurmonumenten en CNME deel.  

 Vestingschouw Gemeente Maastricht: de Gemeente Maastricht organiseert jaarlijks een 

 “vestingschouw”, een rondwandeling langs de vestingwerken waarin de status van onderhoud van 

 de vestingdelen nauwkeurig bekeken wordt. Uiteraard is SMV hier actief bij betrokken. 

Historische Kanon van SMV:  De stichting is in het bezit van een historisch vestingkanon; een vierponder met 

gladde loop uit 1789. Enkele malen per jaar worden, in nauwe samenwerking van leden van de Vereniging 

Historische Artillerie Maastricht (afgekort VHAM), met dit kanon saluutschoten afgevuurd. Tweede Paasdag 

kondigt SMV, met stevig kanongebulder in een park nabij de Helpoort, de opening van haar seizoen aan van 

haar informatiepunt in de Helpoort. Op verzoek van het Oranjecomité Maastricht wordt er, bij gelegenheid van 

de jaarlijkse Koningsdag. VHAM verzorgt voor SMV ook onderhoud van het kanon. In 2019 moest het kanon een 

opknapbeurt ondergaan en dat heeft VHAM voortreffelijk uitgevoerd.   

Jaarlijkse excursie: in het najaar van 2019 hebben Bestuur, Vrijwilligers en Vrienden van de Vesting een bezoek 

gebracht aan Frans Vlaanderen ( zie ook bovenstaande paragraaf over beloningsbeleid). 

Fort Willem : tijdens de uitvoering van de restauratie van fort Willem in 2018 heeft SMV samen met St Menno 

van Coehoorn actief geadviseerd op Vestingbouwkundig gebied. Met grote trots kan nu gemeld worden dat het 

Fort op 29 augustus 2019 door onze wethouder Dhr Krabbendam feestelijk werd geopend. SMV heeft plannen, 

in samenwerking met de Speeltuin, om wekelijks rondleidingen te gaan verzorgen op zaterdag – en 

zondagmiddag. Gedachte was om dan meteen van start te gaan, echter een vleermuizen winterslaap belet ons 

dat. Rondleidingen mogen pas echt van start gaan wanneer de vleermuizen daadwerkelijk uit hun winterslaap 

zijn. Dit betekent, dat er helaas maar zeer beperkt rondleidingen gegeven kunnen worden. Helaas geeft het 

zwembad van de speeltuin nog steeds wateroverlast in een gedeelte van de gangen, zodra de stop wordt 

opgetrokken. Een fatsoenlijke waterafvoer van het zwembad naar het gemeente riool is nog niet gemaakt. De 

droge gracht van het fort blijkt voor rondleidingen nog steeds moeilijk begaan. De begroeing in de gracht  

verwildert/groeit  snel en daardoor is er geen blijvende begaanbare route.    

Nieuwe Bossche Fronten: de restauratiewerkzaamheden aan de Nieuwe Bosche Fronten zijn inmiddels 

afgerond. Het is nu mogelijk, middels een nieuwe stuk “droge gracht” onder de Cabergerweg, om een 

vestingwandeling te maken waarbij gestart kan worden bij het Bassin aan de Boschstraat om dan via de Lage 

Fronten uiteindelijk en dan via de Hoge Fronten uit te kunnen komen vlakbij de Lambertus kerk. Nu het Lage 

Front toegankelijk is geworden, worden er plannen gemaakt om ook hier vestingrondleidingen te gaan houden 

Intensivering  samenwerking met St Menno van Coehoorn: Stichting Maastricht Vestingstad wil graag de 

contacten met oud voorzitter van SMV Dhr Jos Notermans intensiveren, zodat er dan gezamenlijk kan worden 

opgetrokken qua deskundigheid op vestinggebied o.a. richting de gemeentelijk overheid.  

Vervolgstappen met betrekking tot de activering van Stichting Vestingmuseum Maastricht  

Het bestuur van SMV heeft besloten dat de activiteiten gehouden in de Helpoort op 1 januari 2020 apart zullen 

worden ondergebracht in haar dochter stichting, Stichting Vestingmuseum Maastricht. Veel tijd is 2019 



ANBI Publicatie  

Stichting Maastricht Vestingstad  

2019 

 

4 van 7 

 

gestoken in de voorbereiding daarvan. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 allerlei zakelijke aspecten 

(denk aan huur, verzekeringen e.d.) met betrekking tot de Helpoort formeel zullen worden ondergebracht in 

Stichting Vestingmuseum Maastricht. 

Overleg met ecologen en  CNME : gebieden van voormalige vestingwerken zijn ware pareltjes op gebied van 

flora en fauna. Dit betekent dat aanwezige planten/dieren vandaag de dag erg belangrijk zijn. Contacten met 

deskundigen op dit gebied worden goed onderhouden. 

 

Incidentele activiteiten 

 

Voorbesprekingen tentoonstelling  1672/1673: In 2022 en 2023 is het 350 jaar geleden dat koning Lodewijk XIV 

een aanval uitvoerde richting de Nederlandse gewesten en Maastricht. SMV is gevraagd mee te denken aan de 

invulling van een reizende tentoonstelling. Naast SMV doet de stad Naarden mee, de stad  Wezel  en ook de 

stad Parijs. 

3D scan Franse maquette te Lille 

Een aantal medewerkers van onze Stichting zijn op bezoek geweest bij de orginele Maastrichtse maquette (van 

1748) in Lille in verband met het grote nieuws dat er een 3D scan van de maquette gemaakt zal worden.  SMV 

hoopt te zijner tijd een copie van deze scan te mogen ontvangen, zodat deze dan door SMV voor educatieve 

doeleinden gebruikt kan gaan worden. Het bezoek aan Lille leverde ook fantastische foto’s op. Deze zullen 

ongetwijfeld getoond gaan worden op een van de Touchschermen van het vestingmuseum . 

3D scan van de Kazematten : Gemeente Maastricht heeft het initatief genomen om een volledige 3D scan te 

laten maken van onze Kazematten gangensteldsel. Ook hier hoopt SMV een copie te ontvangen zodat deze te 

zijner tijd geplaatst kan gaan worden op een van onze Touchschermen in het vestingmuseum. SMV zal deze 

copie vooral voor educatieve doeleinden gaan gebruiken. De Gemeente beschouwt deze 3D scan als een 

technische “nul-meting”. In de toekomst zullen meer van deze 3D scans gemaakt worden. 

Door dan de diverse 3D-scans met elkaar te gaan vergelijken, kan makkelijker geconstateerd worden of er in het 

gangenstelsel  gedeelten zijn waar zich bv verzakkingen voordoen.  
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Toelichting Balans: 
 
In de balans is de verdeling van het exploitatieresultaat reeds meegenomen.  
Zie voor de verdeling over de balans de laatste regels van het exploitatieoverzicht. 
  
Vaste activa: IT-materialen: het in 2018 aangeschafte touchscreen incl. software, met de daarbij 
behorende financiële ondersteuning door de Provincie Limburg, is in 2019 tegen boekwaarde overgedragen 
aan de Stichting Vestingmuseum Maastricht. 
Alle activeringen van de Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2018-2019 zijn door de Stichting 
Maastricht Vestingstad gefinancierd middels een onderhandse lening tussen beide stichtingen.  
Tegenover deze onderhandse lening fungeert de voorziening herinrichting Helpoort als opgebouwde buffer. 
Ter financiering van lopende activiteiten van de Stichting Vestingmuseum Maastricht heeft Stichting 
Maastricht Vestingstad aan Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2019 een donatie verstrekt van € 
3.500,--.  
De grootste kostenpost van de Stichting Vestingmuseum Maastricht in 2019 betreft advieskosten (€ 
2.700,--) voor een nieuwe inrichting van de Helpoort. 
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Toelichting resultatenrekening: 
 
Ondanks het feit dat we in 2019 fors meer bezoekers in de Helpoort konden begroeten (11.500 tegen 
10.800 in 2018) is 2019, qua financieel resultaat, een fors tegenvallend boekjaar.  
De donaties van onze bezoekers lopen, over de jaren gezien, gestadig terug (zie exploitatie Helpoort).  
De VVV-vergoeding voor rondleidingen in de kazematten lopen fors terug.  
In 2015 bedroeg deze vergoeding nog ca. € 3.500,00, in 2019 slechts ruim € 900,--.  
In 2018 was de reden van de terugval een vos met jongen in de kazematten waardoor men geen 
rondleidingen wilde geven. Wat in 2019 de oorzaak was is ons niet duidelijk. 
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Ook de belangstelling voor ons scholenproject viel tegen. Ondanks het feit dat de Stichting Kanunnik Salden 
Nieuwenhof de vergoeding voor lezingen en rondleidingen voor haar rekening neemt (en wij die lezingen en 
rondleidingen dus gratis aan de Maastrichtse scholen kunnen aanbieden) hebben, ondanks herhaalde 
aansporingen van de 31 aangeschreven Maastrichtse scholen slechts 6 scholen op onze wervingsactie 
gereageerd.  
Verder vielen dit jaar de kosten voor een “Dankjewel” aan onze vrijwilligers, n.l. onze jaarlijkse excursie, dit 
jaar hoger uit. 
In 2020 zal alles anders zijn.  
 
Per 1-1-2020 wordt formeel gestart met onze dochter-stichting, Stichting Vestingmuseum Maastricht.  
Alle activiteiten in de Helpoort worden dan ondergebracht in deze stichting.  
Vanaf seizoen 2020 wordt er een entreeprijs gevraagd voor toegang tot de Helpoort.  
Buiten de exploitatie van de Helpoort blijft Stichting Maastricht Vestingstad actief met haar 
rondleidingen, adviezen, voorlichting en haar kennisfunctie van de vesting. 
 


