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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

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

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?



03 van 05

1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Mr. W.H. Klaassen
	15: Mw. R. Roodenburg-Bouwman
	14: A.J. Deurloo
	16: Mw. K.K.T.J. Peute
	17: J.C. Schoneman
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 0
	7: [Natuur en milieu]
	8: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	9: [Welzijn - Sport]
	18_ML: Algemeen bestuurslid W.K. Schot en J.J. Stols
	0: Stichting Nutsfonds Zierikzee
	5: www.nutsfondszierikzee.nl
	2: Grevelingenstraat 10, 4311 GC Bruinisse
	4_EM: info@nutsfondszierikzee.nl
	1_KVK: 22045548
	6_RSIN: 808794462
	3_TEL: 0644292043
	21_ML: - Het doel van de Stichting is de behartiging van het algemeen belang. 

- Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen door het verlenen van ondersteuning - al dan niet financieel - van activiteiten met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of ander ideëel karakter. 

- Het werkgebied van de Stichting is Schouwen-Duiveland.

	23_ML: - De Stichting beoogt het leveren van een bijdrage aan de samenleving in het werkgebied Schouwen-Duiveland door ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of educatieve strekking, zonder winstoogmerk.                                                                                                     

- De Stichting steunt in het bijzonder initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. 

- De Stichting beoogt dergelijke projecten in initiatieven door financiële ondersteuning mede van de grond te krijgen dan wel te stimuleren, hetzij door eigen initiatieven, hetzij door publiciteit.


	24_ML: Opbrengsten uit beleggingen en verpachte landbouwgronden
	26_ML: - Bestuursders genieten een vergoeding per bijgewoonde vergadering

- De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daarnaast een vaste vergoeding

- Voor ieder bestuurslid is de totale jaarlijkse vergoeding gemaximeerd tot het fiscaal vrijgestelde bedrag voor de vrijwilligersvergoeding
	27_ML: Zie onze website
	25_ML: Spaarrekeningen, beleggingen in effecten en landbouwgronden
	26: 
	_MLT: https://www.nutsfondszierikzee.nl/anbi-gegevens/
	knop: 

	27: 
	_MLT: https://www.nutsfondszierikzee.nl/anbi-gegevens/
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 2073743
	2_A7: 94967
	3_A7: 1978776
	4_A7: 38361
	5_A7: 2017137
	6_A7: 44751
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 3364
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 7589
	13_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 301
	16_A7: 7355
	17_A7: 63360
	18_A7: 1953777
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	4_A7: 
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	7_A7: 
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	13_A7: 
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	0: 
	0: 2021
	1: 2020
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	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: https://www.nutsfondszierikzee.nl/anbi-gegevens/
	knop: 

	4_ML: - In onderstaande link is een opsomming te vinden van de instellingen die in 2021 een bijdrage voor een project hebben ontvangen. 

- Op de website zijn ook de ontvangers inclusief de projectnamen over de afgelopen jaren te vinden.



