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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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	51_ML: Bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten, die hieraan verbonden zijn. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste in verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid, het zgn. Natuurhus.

Op grond van het Europees Recht, te weten het Verdrag van Aarhus van 30-10-2001, door Nederland geratificeerd op 29-12-2004, heeft iedere gemeente de inspanningsverplichting om aan haar inwoners actief en passief voldoende en adequate informatie te verschaffen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
In een Dienstverleningsovereenkomst van 19-5-2014 heeft de gemeente Almelo deze verplichtingen overgedragen aan de Stichting Natuurhus Almelo, welke daartoe speciaal voor dit doel is opgezet en waarvoor een jaarlijkse vergoeding wordt ontvangen.
	53_ML: Aktiviteiten op het gebied van natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid worden onder de paraplu van de Stichting Natuurhus Almelo en de daartoe behorende 6 verenigingen uitgevoerd, zijnde IVN, KNNV, NIVON, Groei & Bloei, bijenvereniging Iemenschoer en Astona (sterrenkunde).
Vanaf 2018: aanleggen van Doepark de Hagen in het centrum van Almelo met bijbehorende faciliteiten voor kinderen (waterspeelplaats), ouderen (beleef- en beweegtuin), buurt (buurtmoestuin) en inwoners van Almelo (park met beekloop en genoemde onderdelen)
Vanaf 2019: realiseren van een fysiek centrum (Natuurhus - operationeel vanaf october 2021) van waaruit de uitvoering van NME-taken gerealiseerd kan worden. Daarnaast zullen voor de gemeente projecten worden uitgevoerd op structurele basis, die de bewustmaking en interesse van het publiek voor o.a. water, afval, milieu en stadslandbouw moeten vergroten.
Permanente aandacht voor schooleducatie (middels leskisten en de aanwezigheid van een Tiny Forest in het park), exposities, tentoonstellingen en een eigen bibliotheek gedeelte.
	54_ML: Inkomsten worden verkregen uit hoofde van de genoemde Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Almelo. Onderhoudscontract met gemeente Almelo voor onderhoud van het Doepark, voorheen werden deze werkzaamheden door de gemeente verricht.
Donaties en vrienden bijdragen.
Verhuur van het horeca gedeelte aan een zelfstandige horeca ondernemer.
Verhuur van ruimtes in het Natuurhus voor lezingen, exposities en thema
bijeenkomsten.
Organisatie van diverse aktiviteiten in Doepark en Natuurhus, die passen in het beleid van de Stichting en de 6 verenigingen, zoals: Oogstfeest, Lentefair, culturele bijeenkomsten.

	56_ML: alle medewerkers binnen de Stichting Natuurhus Almelo en de 6 aangesloten verenigingen doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
	57_ML: zie ook onderdeel Hoofdlijnen Beleidsplan.

	55_ML: Verkregen inkomsten worden besteed aan:
- het instandhouden van het Natuurhus: operationele kosten (electra, water, onderhoud, lokale belastingen, kantine kosten vrijwilligers, administratie, telefoon, internet, verzekeringen, diverse huishoudelijke kosten).
- kosten noodzakelijk voor het uitoefenen van de NME functie: kosten up-to-date houden van lesmateriaal, kosten rondom verstrekking en inname van leskisten voor scholen, organisatie van bijeenkomsten, bibliotheek materiaal.
- financiering van lening deel, opgenomen voor de bouw van het Natuurhus.
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