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Inleiding  
Reeds vele jaren is stichting ‘De Vergulde Zandloper’ in het bezit van alle certificaten 
van aandelen Barcellos Holding N.V. 
Daar het slechts certificaten van aandelen betreft kan Stichting ‘De Vergulde 
Zandloper’ geen invloed uitoefenen op het beleid bij Barcellos Holding N.V. 
 
De afgelopen jaren heeft de stichting een slapend bestaan geleid. Dit is uitsluitend 
veroorzaakt door het ontbreken van de ANBI status bij de gelieerde stichting ‘De 
Oude Tijdwijzer’. 
Alle lopende activiteiten zijn hiermee ook stopgezet of geminimaliseerd. Doordat 
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ de activiteiten de afgelopen jaren heeft 
geïntensiveerd loopt er een nieuwe aanvraag voor ANBI status. Hiermede zal ook 
Stichting De Vergulde Zandloper opnieuw de ANBI status aanvragen. Het beleid zal 
hier de komende jaren op gericht zijn. 
 

Doelstellingen 
De stichting heeft ten doel: 
a. Het in het algemeen dienen van het algemeen nut, in het bijzonder het 

onmiddellijk of middellijk ondersteunen van het behoud van cultureel erfgoed, 
zoals, maar niet beperkt tot: 
1. Het in stand houden van oude uurwerken; 
2. Het in stand houden van historische bouwwerken in Nederland; 

b. Het houden van aandelen en certificaten van aandelen in andere 
rechtspersonen, alsmede het uitoefenen van alle aan aandelen en certificaten 
van aandelen verbonden rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen en het 
uitoefenen van stemrecht; 

c. Het beheren van vermogen door middel van verkrijging van effecten en andere 
vermogensbestanddelen; 

En voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doelstelling onder andere te 
verwezenlijken door: 
a. Het doen van schenkingen en giften aan alszodanig aangemerkte instellingen als 

bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b. Van de wet inkomstenbelasting 
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2001 (ANBI-instellingen), alsmede aan alszodanig aangemerkte instellingen als 
bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder 8°, juncto artikel 33, onder 13°, van de 
successiewet 1956 (SBBI-instellingen), welke doelstellingen als onder lid 1a van 
dit artikel nastreven; 

b. Het vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis 
van roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder van antieke uurwerken. 

c. Het vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis 
van onroerend cultureel erfgoed, in het bijzonder van ‘Het huis met de Zwaan’. 

 
 

Cultureel historisch erfgoed  
Cultureel historisch erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker 
niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe 
functie krijgen of wanneer waardevolle kunstobjecten worden opgeslagen, 
verwaarloosd of zelfs verkocht worden. 
 
Daarom probeert Stichting ‘De Vergulde Zandloper’ haar kennis en expertise in te 
zetten om de mogelijkheden en voorwaarden te creëren om specifieke kennis en 
middelen gericht in te zetten om waardevol erfgoed te behouden. 
 
Wij zijn een stichting die, in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van 
nationale cultuur historische erfgoed duidt en toegankelijk maakt. Wij willen dit 
erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de historie 
en toekomst van onze leefomgeving. Onze positie op het snijvlak van wetenschap, 
beleid en praktijk stelt ons in staat kennis te vernieuwen, te verrijken en te delen en 
een unieke rol te spelen bij het realiseren van onze doelstellingen. 
 
 

Samenwerking 
Stichting ‘De Vergulde Zandloper’ heeft tot doel, naast het beheer van de 
certificaten van aandelen het ondersteunen van het behoud van cultureel erfgoed, 
in het bijzonder van oude uurwerken. 
In dit kader zal worden samengewerkt met Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’, tevens 
met ANBI status en tevens met het doel het ondersteunen van het behoud van 
cultureel erfgoed, in het bijzonder van oude uurwerken . 
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Daar het nieuwe bestuur van Stichting ‘De Vergulde Zandloper’ thans uit dezelfde 
personen bestaat als het bestuur van Stichting ‘De oude Tijdwijzer’ is het nieuwe 
beleid om alle op de certificaten ontvangen mogelijke dividenden onverwijld als 
schenking door te leiden naar Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ en wel binnen één jaar 
na ontvangst hiervan. 
 
 

Continuïteit 
Voor de jaren voor 2020 waren alle activiteiten geminimaliseerd en/of geheel 
stopgezet. Hierdoor waren kosten voor continuïteit ook minimaal. 
Doordat er nu weer op een bestaan van ANBI wordt gestuurd, zullen ook met name 
de administratieve kosten verder toenemen. 
Alle commerciële activiteiten zijn uitgesloten. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
 

Verder beleid 
Daar de statutaire doelstellingen niet in verdere activiteiten voorzien en de stichting 
geen ander bezit heeft dan de certificaten van aandelen Barcellos Holding N.V., zal 
vooralsnog geen verder beleid kunnen worden ontwikkeld. 
 
 



 


