Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Bronlaak
4 1 0 8 1 1 6 8

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

Grotestraat 10
0 4 8 5 3 8 3 0 7 5

E-mailadres

vriendenvanbronlaak@gmail.com

Website (*)

www.vriendenvanbronlaak.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 1 3 2 7 5 2 0

Gezondheid - Patiënten en families
Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Tonnaer - Jeuken, Maria Felix Odilia

Secretaris

Arts - Martinus Gerardus Josephus

Penningmeester

Aarts, Johannes Baptist Gerardus

Algemeen bestuurslid

de Bruin, Johannes Gerardus Arnoldus

Algemeen bestuurslid

Buijs, Charlotte Hester

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

Statuten artikel 2:
1. Het doel der stichting is het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot
uitvoering van de doelstellingen van de heilpedagogie en de sociaaltherapie op basis
van de door Dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere
activiteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een
en ander in de meest uitgebreide zin des woord.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van
bijdragen aan initiatieven die het welzijn van de cliënten van Bronlaak bevorderen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. Actuele beleid en werkzaamheden van de Stichting

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?

Door middel van schenkingen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit
van leven van de cliënten van Bronlaak in zaken waarin de niet voorziet zoals
investeringen in werkgebieden, vakanties, exploitatie zwembad, vrije tijdsactiviteiten,
jaarfeesten, culturele en religieuze activiteiten, bewonersconferenties enz.
- nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken door bij te dragen in investeringen ten
behoeve van Bronlaak waarbij o.a. gedacht kan worden aan onroerend
goedverwerving en opstart van nieuwe werkgebieden t.b.v. de cliënten. Dit alles
voor zover de reguliere financiering van de zorg hierin niet toereikend is.
- Ondersteuning van (nieuwe) initiatieven t.b.v. heilpedagogie en sociaaltherapie buiten
Bronlaak, maar binnen Nederland d.m.v. voordelige leningen, garantstellingen en/of
schenkingen.
- Ondersteuning van initiatieven op het gebied van heilpedagogie en sociaaltherapie
buiten Nederland, met name in de derde wereld en Oost Europa door middel van
schenkingen,
- Bijdragen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en/of publicaties op het gebied van
heilpedagogie en sociaaltherapie
- Bevordering van samenwerking met andere stichtingen met verwante doelstellingen
en
actieve participatie hierin

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het verwerven van donaties, contributies, erfenissen, legaten of schenkingen.
De revenuen uit het vermogen van de stichting.

03 van 06

1

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).

De wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal beheren:
Het vermogen van de stichting kan in principe besteed worden aan de doelstelling en
activiteiten zoals genoemd, echter zal de stichting haar vermogen op een zodanig peil
trachten te houden dat vanuit de opbrengst van het vermogen de structurele bijdragen
ook op langere termijn mogelijk blijven en dat eventuele aanspraken op
garantstellingen voldaan kunnen worden.

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

http://vriendenvanbronlaak.nl/overons/beleidsplan.php

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

Bestuursleden en /of vrijwilligers ontvangen geen beloning, wel eventueel
onkostenvergoedingen

de wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal besteden:
Schenkingen.
Renteloze of zeer goedkope leningen.
Garantstellingen

Open

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.

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

http://vriendenvanbronlaak.nl/pdf/nieuwsbrief2020

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

€

197.758

Financiële vaste activa

€

8.000

€

205.758

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

11

€

69.195

Effecten

€

395.800

€

396.617

Liquide middelen

€

1.295.109

€

1.019.434

€

246.775

€

12.000

€

258.775

+

+
€

1.690.920

1.485.246

+

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

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

Totaal

+

Passiva

€

1.896.678

31-12-2019 (*)

€

700.000

98.200

€

+

1.744.021

34.277

+

€

798.200

€

634.277

Bestemmingsfondsen

€

93.151

€

103.901

Voorzieningen

€

1.000.000

€

1.000.000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

5.327

Totaal

€

1.896.678

€

+
€

600.000

€

5.843

€

1.744.021

+

- De materiele vaste activa zijn afgenomen t.g.v. verkoop van het pand H.v.d. Bergstraat 14 , St.Anthonis
- de overige reserves dienen voor groot onderhoud aan Markant
- Bestemmingsfondsen zijn ontvangen bedragen die de schenkers bedoeld hebben voor specifieke bestemmingen
- Voorzieningen zijn bedoeld voor toekomstige projecten
- Contiuiteitsreserve is bedoeld voor de structurele financieringen

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

9.268

€

Nalatenschappen

€

37.233

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

46.501

€

5.178

Financiële baten

€

242

€

12.260

Overige baten

€

158.018

€

241.929

€

41.986

+

€
€

0

21.332

+
0

€
5.178

€

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

246.747

280.699

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

5.080

€

6.061

Financiële lasten

€

5.384

€

4.817

Overige lasten

€

485

€

503

Som van de lasten

€

82.824

€

99.164

Saldo van baten en lasten

€

163.923

€

181.535

€

71.655

85.815

€
€

220

+

1.968

+
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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.

De overige baten in 2020 bestonden uit de boekwinst op de verkoop van het pand
Harrie v.d. Bergstraat 14

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

http://vriendenvanbronlaak.nl/pdf/nieuwsbrief2020.pdf

De overige baten 2019 bestonden uit de ontvangst van een deel van een eerder
afgeschreven vordering op de failliete boedel van |Zonnehuizen.

Open

