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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.
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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
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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.
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	18_ML: 
	51_ML: 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het uitgeven van niet commerciele publicaties over de geschiedenis in de ruimste zin van het geografische gebied dat bestreken wordt door de huidige , burgerlijke gemeente Apeldoorn of delen hiervan; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste ziin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het ter beschikking stellen van financiele middelen aan personen en/of instellingen   die een publicatie als bedoeld in het vorige lid voorbereiden;
b. het verstrekken van garanties aan derden en/of anderszins bemiddelen ten behoeve van de hiervoor bedoelde personen en/of instellingen ter ondersteuning van een publicatie als hiervoor bedoeld.
c. het eventueel zelf uitgeven van publicaties als hiervoor bedoeld. 

3 De werkzaamheden van de stichting worden zonder winstoogmerk verricht.

	53_ML: Criteria aan de hand waarvan aanvragen voor financiële ondersteuning en/of het verstrekken van een garantie worden beoordeeld door de adviescommissie van het Fonds
1. Relevantie voor Apeldoorn De publicatie moet (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op (een periode uit) de geschiedenis van het huidige grondgebied van de gemeente Apeldoorn, of een deel daarvan.
2.  Historische kwaliteit De publicatie moet historisch verantwoord zijn. Dat kan onder meer blijken uit de vraagstelling, de wijze waarop het onderzoek is aangepakt of de verantwoording (in bijvoorbeeld de bronvermelding of een literatuurlijst) 
3.  Nieuw of vernieuwend De publicatie moet de nodige nieuwe informatie bevatten dan wel bestaande informatie op een vernieuwende manier presenteren
4.  Toegankelijkheid De publicatie moet toegankelijk zijn voor een breed, niet perse historisch geschoold publiek
 Alleen publicaties die voldoen aan het eerste criterium en daarnaast aan één of meer van de andere criteria komen voor een financiële ondersteuning en / of het verstrekken van een garantie in aanmerking.

	54_ML: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
	56_ML: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten. 
	57_ML: Nadat er  in het jaar 2019 weinig aanvragen  waren, werden er in 2020 vele aanvragen  voor een bijdrage uit het   Fonds Apeldoornse Historische Publicaties ingediend; in 2020 zijn uitgebracht het boek "Op zoek van Hamaland”  van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, afdeling 18 ,  het boek  “Deventerstraat winkels Van Hoofdstraat naar Stationsstraat van de Vereniging Oud Apeldoorn, de film “Röntgen“van Femke Jansen i.o.v. de stichting Röntgen Apeldoorn en het boek “Vluchteling in eigen land”van Ineke Inklaar i.o.v. de stichting Erfgoedplatform Apeldoorn.
In het derde kwartaal 2020 kwamen er vier aanvragen binnen, waarvan er twee zijn afgewezen wegens enerzijds onvoldoende affiniteit met Apeldoorn en anderzijds vanwege een summiere opgave van het uit te werken script. Over de  overige twee aanvragen zijn door de adviescommissie aanvullende vragen gesteld.

	55_ML: Hoogte van de bijdrage.
1. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de opgestelde begroting voor de 
desbetreffende uitgave.
2. De toe te kennen bijdrage / garantie zal in verhouding staan tot de totale kosten, in die zin dat nooit sprake zal zijn van een financiering van 60 of meer procent van de 
geraamde kosten.
3. Mocht om welke reden dan ook de publicatie niet verwezenlijkt kunnen worden, dan 
dient de reeds toegekende en uitbetaalde bijdrage te worden terugbetaald.

Het vermogen van de stichting wordt bijgehouden op een Rabo rekeningcourant rekening en spaarrekening. 
	56: 
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	3: 
	7_GT: 5787
	6_GT: 13200
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
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	4_GT: 
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	5_GT: 0
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	7_GT: 
	6_GT: 10983
	8_GT: 
	2_GT: 
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	1_GT: 
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	4_GT: 
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	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
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	4_GT: 0
	9_GT: 13483
	10_GT: 13483

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: ACTIVA:
- Vorderingen&overlopende activa, ad 6802: Door de coronacrises (sluiting boekhandels) kon het project van in het eigen beheer uitgegeven boek " Vluchteling in eigen land"  niet volledig ten uitvoer worden gebracht. Derhalve zijn  de tot nu toe gemaakte kosten vooralsnog onder Overlopende activa  opgenomen en de tot nu gedane verkopen onder Voorzieningen. 
PASSIVA: 
- Bestemmingsfondsen, ad 13.200: Het postieve saldo van baten/lasten ad 2.217  is ten gunste van Bestemmingsfondsen gebracht, waardoor deze is toegenomen van 10.983 ultimo december 2019 tot 13.483 ultimo december 2020.
- Voorzieningen, ad 5.787; zie toelichting onder Vorderingen en overlopende activa. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
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	9_A7: 
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	2: 
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	3_A7: 3500
	4_A7: 
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	3_ML: BATEN;

- Subsidie van andere instellingen, ad 3500. Dit betreft de van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) voor 2020 ontvangen bijdrage. 
- Overige subsidies: Van de Stichting Fonds Martens van Sevenhoven werd een bijdrage van 1.500 ontvangen voor de  (eigen) uitgave Vluchteling in eigen land 

LASTEN:

- Verstrekte subsidies &giften: 

   - Boek "Op zoek naar Hamaland'' (uitgave AWN afd. Oost-Veluwe)                    1.250
   - Boek "Varenna/Deelerwoud" (uitgave dhr H.A. Peers, nog niet verschenen)    1.500
   - Film "Rontgen (uitgave The Duque-Femke Jansen)                                           1.500
   - Boek "Vluchteling in eigen land (uitgave EPA, auteur Ineke Inklaar                    PM
                                                                                                                                  -------
                                                                                             Totaal                           4.250
- Overige kosten, ad 163: algemene stichtingskosten en kosten betalingsverkeer. 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




