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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
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 de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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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 instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

Alfred Verloop
190.000

Alfred Verloop
226.000

Alfred Verloop
18.707

Alfred Verloop
9.052

Alfred Verloop
174.307

Alfred Verloop
121.885

Alfred Verloop
208.707

Alfred Verloop

235.052

Alfred Verloop
235.052

Alfred Verloop
208.707
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

Alfred Verloop
2021

Alfred Verloop
2020

Alfred Verloop
100.000


Alfred Verloop
500

Alfred Verloop
15.141

Alfred Verloop
15.605

Alfred Verloop
637

Alfred Verloop
63.356

Alfred Verloop
18.874

Alfred Verloop
52.422

Alfred Verloop
- 2.070

Alfred Verloop
699
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.

Alfred Verloop
 baten van € 15.141 betreft de ontvangen huur van de Anbi Wereldwinkel 
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	1.51_ML: De kernprincipes zijn verankerd in de statutaire doelstelling van de Stichting en dat betreft de instandhouding - en verspreiding van historische kennis over de West-Alblasserwaard en het bezitten van een oudheidkamer.
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	1.53_ML: De hoofdlijnen van het actueel beleidsplan:
 
De Stichting heeft voor de komende 4 jaren de volgende strategie:
 
Verder uitbreiden historisch kenniscentrum
De oudheidkamer functioneert inmiddels naar tevredenheid als leeszaal en bibliotheek. Het is een ontmoetingsruimte voor bewoners van de West-Alblasserwaard die geïnteresseerd zijn in de historie van het gebied. 
 
De Stichting wil de aantrekkingskracht van deze ruimte verder vergroten door het houden van kleinschalige tentoonstellingen in de oudheidkamer.  Doelstelling is om dit tenminste tweemaal per jaar in samenwerking met de HVWA thema- tentoonstellingen te organiseren.  Daarbij worden ook de gemeenten, bedrijfsleven en scholen betrokken door middel van periodiek overleg over de thema’s teneinde deze zoveel mogelijk af te stemmen op de maatschappelijke behoefte.
 
Middels deze tentoonstellingen wordt aandacht wordt gevraagd voor bepaalde historische thema’s van de West-Alblasserwaard.
 
De Stichting geeft daarbij de HVWA de faciliteiten om haar in staat te stellen verder vorm te geven aan het opzetten van het historisch kennis - en documentatiecentrum. Dit gebeurt enerzijds doordat de oudheidkamer ter beschikking is gesteld aan de HVWA.
Anderzijds door de financiële bijdrage van deze vereniging voor het gebruik van het pand laag te houden waardoor deze met haar eigen middelen in staat is invulling te geven aan het historisch informatiecentrum. 
Indien het exploitatiesaldo structureel meer bedraagt dan € 2.000 en deze gelden niet nodig zijn voor herstel van pand, conform de doelstellingen van de Stichting , zal de bijdrage met het meerdere verlaagd worden.

	1.54_ML: UIt bijdragen in kosten van de anbi Historische vereniging West-Alblasserwaard en uit huurbijdragen van de Anbi Wereldwinkel.
Verder uit giften van particulieren en instellingen.
	1.56_ML: Er worden geen vergoedingen in de vorm van beloning voor verrichte diensten betaald. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd met vermelding van aard en reden en met overlegging van nota’s en betaalbewijzen. Indien de kosten niet waren begroot dienen de uitgaven door een tweede bestuurder te worden gecontroleerd alvorens de penningmeester tot betaling kan overgaan.

	1.57_ML: Verslag van Stichting Oudheidkamer te Alblasserdam over 2021
 
De Stichting heeft het gebouw Cortgene 3 te Alblasserdam in eigendom. In dit gebouw wordt de historie van Alblasserdam in al haar facetten belicht onder andere door :
 
-       Houden van tentoonstellingen over oud Alblasserdam
-       Het onderbrengen van oude voorwerpen die veelal door particulieren worden geschonken
-       een uitgebreide bibliotheek met boeken over Alblasserdam maar ook over de vele activiteiten die in Alblasserdam hebben plaatsgevonden. Vooral het bewaren van de rijke historie van de scheepvaart speelt een belangrijke rol. Dit door de vele scheepswerven die Alblasserdam had.
-       Het in goede staat houden van het historisch gebouw. 
-       Een onderhouden van een oudheidkamer die veel van de historie van Alblasserdam laat zien.
-       Het ontvangen van bezoekers. Veelal mensen die een band met Alblasserdam hebben en die op zoek zijn naar een stukje geschiedenis.
 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Alleen groot onderhoud wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.
 
Tijdens evenementen in het dorp zoals Havenfestival, Paardenmarkt en andere activiteiten is het gebouw open en wordt dan gebruikt voor het geven van informatie. Ook de tuin speelt dan een rol in de ontvangst van mensen. 
 
Door de gemeente Alblasserdam en ook andere instellingen wordt regelmatig een beroep gedaan voor informatie over bepaalde zaken. 

	1.55_ML: De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd/ gerealiseerd: 
 
1.    De oudheidkamer is gerestaureerd en als bibliotheek en leeszaal in gebruik;
2.    Restauratie van het pand is afgerond;
3.    Er is een structurele samenwerking met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard (HVWA). Hierdoor levert de Stichting een belangrijke maatschappelijke bijdrage in het historisch kenniscentrum voor de West- Alblasserwaard;
4.    Er is een nieuwe trap aangebracht, waardoor ook de 1e verdieping goed toegankelijk is voor ouderen;
5.    Daarnaast is ook de tuin opnieuw ingericht en biedt het terras voldoende mogelijkheid voor het ontvangen van gasten in de zomer.
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	2.5_ML: De post materiele vaste activa betreft de boekwaarde van het pand Cortgene 3. De boekwaarde is het saldo van het aankoopbedrag pand vermeerderd 

met de verbouwingsuitgaven en verminderd met de afschrijvingen. In 2021 zijn de verbouwingsuitgaven versneld afgeschreven naar nihil.

Aan de overige reserves is het batig saldo 2021 toegevoegd conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2021.

In 2021 is de bankschuld, in goed overleg met de Rabobank, volledig afgelost met de gift van de Vereniging.

De post voorzieningen betreft de stand van de reservering toekomstige uitgaven groot onderhoud pand. De toevoeging bedraagt € 19.900 inclusief een

 inhaaldotatie. De reservering is in lijn met de door het bestuur gemaakte kostenraming
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	3.3_ML: De baten van € 15.141 betreft de ontvangen huur van de Anbi Wereldwinkel en de

 kostenbijdrage van de Anbi Historische Vereniging West-Alblasserwaard.

De gift van € 100.000 is ontvangen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard

De afschrijving pand is in mindering gebracht op de beokwaarde pand.

De huisvestingskosten betreffen voornamelijk energiekosten en de toevoeging aan de

 voorziening groot-onderhoud conform de gemaakte kostenramingen.
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