Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
5 6 7 2 0 4 5 9

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

Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn
0 5 5 5 2 6 8 4 0 0

E-mailadres

epa.secretariaat@coda-apeldoorn.nl

Website (*)

erfgoedplatformapeldoorn.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 2 8 4 0 3 2

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

7

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.J. Mouw

Secretaris

M.E. Van Weert - Timmerman

Penningmeester

E.A. Dijkstra

Algemeen bestuurslid

K. Comello, H.Hogenbirk, L van Klaveren

Algemeen bestuurslid

C. Reinders en H. van de Water.

Overige informatie
bestuur (*)

Voorts kent de stichting een Deelnemersraad (bestaande uit vertegenwoordigers van
de aangesloten organisaties), met als taak het toezicht houden op de uitvoering van
het beleid door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

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?

Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties ie zich bezighouden met het
cultuurhistorisch erfgoed en de bouwkunst in de gemeente Apeldoorn;
het onderling communiceren omtrent activiteiten en het onderling afstemmen van
kalenders van bij het platform aangesloten organisaties;
het organiseren van gezamenlijke activiteiten middels een op te stellen jaarlijks
activteitenplan, waarvan de Open Monumentendagen een vast onderdeel zijn;
het met een constructief kritische blijk naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar
zorgen dat de cultuurhistorie in de breedste zin van het woord voor jong en oud
behouden en toegankelijk blijft;
het op constructieve wijze beinvloeden van het beleid en de activiteiten van de (lokale)
overheid op het gebied van cultuurhistorie;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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?

Jaarlijks wordt een Erfgoedkalender opgesteld van de door de aangesloten
organisaties uit te voeren activiteiten waaraan het Erfgoedplatform Apeldoorn een
financiele bijdrage levert. Voor 2021 worden deze weergegeven in de Erfgoedkalender
2021 op deze site (erfgoedplatformapeldoorn.nl) onder "over ons"- jaarverslagen jaarverslag 2020, bijlage 6

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- subsidies en donaties
- schenkingen en legaten
- alle andere 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).

Jaarlijks wordt een Erfgoedkalender opgesteld van de door de aangesloten
organisaties uit te voeren activiteiten waaraan het Erfgoedplatform Apeldoorn een
financiele bijdrage levert. Voor 2021 worden deze weergegeven in de Erfgoedkalender
2021 op deze site (erfgoedplatformapeldoorn.nl) onder "over ons"- jaarverslagen jaarverslag 2020, bijlage 6

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

erfgoedplatformapeldoorn.nl

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. Ze
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie
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.

Voor 2020 worden deze weergegeven in de Erfgoedkalender 2020 op deze site
(erfgoedplatformapeldoorn.nl) onder "over ons"- jaarverslagen - jaarverslag 2020,
bijlage 2 en bijlage 3B

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

erfgoedplatformapeldoorn.nl

Het vermogen van de stichting wordt bijgehouden op een Rabobank rekening-courant
rekening en - spaarrekening.

Open

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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

2.123

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

27.150

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

1.251

€

+
€

30.054

+
30.055

+
Totaal

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

€

56.672

17.500

€

+

17.500

+
€

46.773

23.927

1

€

56.672

€

€

€
55.421

6.427

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

9.899

Totaal

€

56.672

+
€

30.055

€

6.128

€

30.055

+

erfgoedplatformapeldoorn.nl, onder "over ons"- jaarverslagen - jaarverslag 2020, bijlage 3A

+
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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

€

51.594

€

50.287

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

3.065

€

14.135

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

1

€

1

Overige baten

€

€

+

€
€

54.659

+

+
64.422

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

54.660

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

6.864

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

64.423

€
€

24.952

50.854

€

5.844

31.816

€

56.698

22.844

€

7.725

+

+
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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.

erfgoedplatformapeldoorn.nl) onder "over ons"- jaarverslagen - jaarverslag 2020,
bijlage 3A

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

erfgoedplatformapeldoorn.nl

Open

