Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 0 4 8 7 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

Telefoonnummer

0 6 1 2 9 2 9 0 0 6

E-mailadres

g.vandijk@waadhoeke.nl

Website (*)

www.stichtingmonumentenwaadhoeke.nl

RSIN (**)

8 1 3 8 2 5 4 1 6

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

0 2

Aantal medewerkers (*)

4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. Thiadrik Twerda

Secretaris

dhr. Jan Hendrik Tromp

Penningmeester

dhr. Anne Osinga

Algemeen bestuurslid

Johannes Remkes Bekkema

Algemeen bestuurslid

Jelle Seerp Jukema

Overige informatie
bestuur (*)

overige bestuursleden; mevr. Anna Nippel en mevr. Griet de Boer

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1) het bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de
erfgoedwet en de gemeentelijke erfgoedverordeeing, voor zoveel gelegen binnen de
grenzen van de gemeente Waadhoeke.
2) het beheren van de bij ons in eigendom zijnde rijksmonumenten

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

a. het in juridisch eigendom verwerven van monumenten.
b. het op professionele wijze instandhouden en beheren van de rijksmonumenten die
voorheen in eigendom waren bij de burgerlijke gemeenten binnen de grenzen van de
huidige gemeente Waadhoeke.
c. het adviseren aan derden over beheer en onderhoud van rijksmonumenten
d. het vergroten van het draagvlak onder de bevolking voor rijksmonumenten / cultureel
erfgoed
e. het verweven van geldmiddelen, alsmede door alle andere wettige middelen die aan
het doel bevordelijk kunnen zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

de inkomsten van de stichting wordt gevormd door:
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- subsidies of andere bijdragen uit de publieke en private sector
- inkomsten uit verhuur van eigendommen van de stichting
-alle andre verkrijgingen en baten
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De baten worden besteed aan het laten uitvoeren van onderhoud en restauraties aan
de monumenten. Hiervoor worden opdrachten verstrekt aan bouwkundig aannemers,
architecten of andere partijen die verbonden zijn aan het instandhoudingsproces.
Een deel van de baten wordt besteed aan het verzekeringen en het beheren van de
monumenten.
Ook worden er kosten gemaakt voor pr doeleinden, zoals het beheren van de website
en het uitbrengen van nieuwsberichten en folders/ boekje.

het beleidsplan is nog in ontwikkeling

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvering van hun functie
gemaakte kosten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De hoofdactiviteit het beheren en uitvoeren van onderhoud aan de in eigendom zijnde
21 monumenten. Restauratie van diverse monumenten. Dit betreft dan
onderhoudoverstijgende werkzaamheden aan monumenten.
Voor een meer specifiek overzicht van de werkzaamheden; zie jaarrekening met daarin
opgenomen het activiteitenverslag/ bestuursverslag.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De coördinator / gevolmachtigde wordt op jaarbasis ingehuurd op uurloonbasis met
een richtlijn van een maximaal aantal te besteden uren.

http://www.stichtingmonumentenwaadhoeke.nl/anbi/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

18

18

€

+

€

18

+
18

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

72.100

€

+

254.965

+
€

265.882

€

265.900

€

+

42.373

236.287

+
€

216.440

278.660

58.612

€
193.782

216.440

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

49.460

Totaal

€

265.900

313.577

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

http://www.stichtingmonumentenwaadhoeke.nl/anbi/

313.595

€

34.935

€

313.595

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

83.656

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€
€

0

€

267.980

+
0

288.541

€
€

30.814

351.636

€

319.355

€

275

€

375

Overige baten

€

15

€

113

Som van de baten

€

351.926

€

319.843

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Onderhoud, restauratie en beheer Monumenten

€

361.186

Besteed aan doelstellingen

€

361.186

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

52.708

Som van de lasten

€

413.894

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-252

€

-339

Saldo baten en lasten

€

-62.220

€

-1.342

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€

268.977

€

268.977

+

€

+

€

51.869

€

320.846

€

http://www.stichtingmonumentenwaadhoeke.nl/anbi/

http://www.stichtingmonumentenwaadhoeke.nl/anbi/

Open

+

