Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer

Nummer Kamer van
Koophandel

6 4 2 4 7 5 3 8

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

Pinaskade 35

Telefoonnummer

0 7 9 3 4 1 1 0 3 2

E-mailadres

pietdekam@gmail.com

Website (*)

www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

RSIN (**)

8 5 5 5 8 3 8 0 0

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. Booneman

Secretaris

C.M. Lurks van den Boogerd

Penningmeester

P.W. de Kam

Algemeen bestuurslid

C. Veldhuijsen,

Algemeen bestuurslid

H. van der Smagt

Overige informatie
bestuur (*)

H. Lubberding

IB 110 - 1Z*1FOL

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?

De Stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor de ontwikkeling, het behoude
en het gebruik van de Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- tezamen met de gemeente Zoetermeer vormgeven aan de (her)inrichting en
het beheer van de Natuur- en Landschappentuin;
- het vertegenwoordigen van de belangen van gebruikers en belangstellenden
van de Natuur- en Landschappentuin bij de gemeente en overige
overheidsorganisaties;
- het samenwerken met die verenigingen, stichtingen en andere organisaties
die soortgelijke doelen op het gebied van natuur en milieu nastreven;
- het werven van fondsen, sponsors en donateurs;
- het (doen)verrichten van ondersteunende taken in de Natuur- en
Landschappentuin, onder meer door de inzet van vrijwilligers.

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?

Het ambitieniveau van de Stichting Vrienden Natuur- en Landschappentuin is het vorm
geven aan c.q. de instandhouding van een open natuur- en landschappentuin, die
ruimte biedt voor educatieve, recreatieve en natuurhistorische activiteiten en beleving.
Tevens is er de ambitie de Natuurtuin een buurtfunctie de wijk Meerzicht te laten
vervullen. De ambities kunnen worden samengevat als:
1. Een beheer op niveau van de Natuurtuin, zodanig dat de educatieve, recreatieve en
natuurhistorische activiteiten tot hun recht kunnen komen;
2. De Natuurtuin zodanig verder ontwikkelen dat het binnen het Westerpark dé centrale
plaats is op het gebied van biodiversiteit en landschappendiversiteit.
3. De Natuurtuin inclusief het Westpunt het concentratie- en uitgangspuntpunt is voor
de educatieve, recreatieve en natuurbelevingsactiviteiten in het Westerpark en in de
buurt

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting Vrienden verkrijgt uitsluitend inkomsten uit donaties en subsidies.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Beheer en onderhoud van de Natuurtuin Zoetermeer

www.natuurtuinzoetermeer.nl

Open

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

Geen beloningen bestuursleden. Werkzaamheden worden als vrijwilliger uitgevoerd.

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.

Structureel beheer en onderhoud van de Natuurtuin
Regeneratie van de griend;
Renovatie boomgaard;
Voorbereiding herbouw 't Westpunt

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

Open

2

Balans

3 1 –

1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

31-12-2019 (*)

€

31-12-2020

€
€

Activa
Immateriële vaste activa

€

€

€

+

€

€

Materiële vaste activa

+

€

6.077

Financiële vaste activa

0

€

€
€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

€

+

Effecten

2.039
2.039

+

€
€

€

0

6.077

6.077

+

+

Passiva

€

31-12-2020

€

€
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Continuïteitsreserve

€

€

6.077

31-12-2019 (*)

Bestemmingsreserve

+

€
2.039

€

Herwaarderingsreserve

€

+

€

Overige reserves

€

€

€
Bestemmingsfondsen

€

€

2.039

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

+

€

€

2.039

€
€

Kortlopende schulden

Totaal

6.077

6.077

De liquide middelen zijn volledig bestemd voor beheer - en onderhoud van de Natuurtuin. In 2019 werd een renovatie uitgevoerd van 't Westpunt. Deze
renovatie was nagenoeg volledig uitgevoerd, toen in de nacht van 30 op 31 december 2019 het pand door brand werd verwoest.
In 2020 werd het project vervanging informatiepanelen uitgevoerd.

2.039

Liquide middelen

Totaal

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

+
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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

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

1.823

€

Financiële baten

€

1.704

€

Overige baten

€

€

170

212

€
€

5.150

+

€
€

5.150

13.332

+
13.332

€
€

1.823

+

3.060

€

+
3.060

€

+
Som van de baten

Lasten

€

8.847

+
€

16.604

126

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

7.079

€

16.220

Communicatiekosten

€

243

€

112

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

300

Financiële lasten

€

189

€

150

Overige lasten

€

671

€

684

Som van de lasten

€

8.182

€

17.592

Saldo van baten en lasten

€

665

€

-988

+

+
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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.

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

n 2019 werd een renovatie uitgevoerd van 't Westpunt. Deze renovatie was nagenoeg
volledig uitgevoerd, toen in de nacht van 30 op 31 december 2019 het pand door brand
werd verwoest.
In 2020 werd het project vervanging informatiepanelen uitgevoerd.
Voor de projecten renovatie 't Westpunt en de vervanging van de informatiepanelen in
de Natuurtuin werden subsidies van onder meer het Oranjefonds, het Zuid Hollands
Landschap, de Pelgrimshoeve, het A en O fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Ook werd een belangrijke donatie ontvangen via de Albert Heijn Meerzicht statiegeld
actie

www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

Open

