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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen
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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 alle 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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	6_RSIN: 002824097
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	10: 
	11_A4: 4
	12_A4: 50
	13: 
	1: T.R. Piersma
	2: voorzitter

	14: 
	1: A.F.M. van der Burg
	2: secretaris

	15: 
	1: H. Schreiber
	2: penningmeester

	16: 
	1: 
	2: 

	17: 
	1: 
	2: 

	18_ML: 
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51_ML: De Stichting heeft ten doel:

1. Het verschaffen van huisvesting in de woningen aan de Swarteweisein 1 t/m 39

2. Het in stand houden van deze woningen en het landgoed Vijversburg met 

bijbehorende villa en wandelpark.

3. Het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 
	53_ML: Het park is elke dag opengesteld voor het publiek van 8.00 - 18.00 uur. Op werkdagen 

wordt het park onderhouden en op kantoor vindt de administratie plaats. 
	54_ML: De Stichting heeft zes bronnen van inkomsten:

1. Pacht uit landerijen

2. Huurinkomsten van de stichtingswoningen

3. Toegangsentree: dagkaarten en vriendenkaarten

4. Theesalon

5. Rendement uit Beleggingen

6. SIM subsidie voor het onderhoud van de Rijksmonumenten
	56_ML: De regenten ontvangen een maximale vergoeding ter hoogte van een 

vrijwilligersvergoeding, waarbij ook de daarbij behorende regels worden toegepast.

Op de arbeidsovereenkomsten van het personeel is de Raam CAO voor Bos en natuur,

met het ondernemingsdeel bosbouw, van toepassing. 
	56: 
	_MLT: https://vijversburg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Beleidsplan-2019-2024.pdf
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	57: 
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	knop: 

	57_ML: Het jaar 2021 stond grotendeels in teken van corona en van de beperkende

maatregelen. Enkele activiteiten hebben kunnen plaatsvinden, zoals voor de eerste 

keer in de zomer een Koishow. Voor de kinderen zijn drie kunstworkshops 

georganiseerd rondom de inwoner van het park "Ypertje". 

In het najaar heeft Herman van Veen in het paviljoen geëxposeerd met 12 + 1 Transparanten. En vanaf november was de tentoonstelling "Hulde aan de horizon"

in Dwaalster te zien, georganiseerd door Visit Fryslan.

Qua onderhoudsklussen zijn alle meterkasten in de stichtingswoningen vervangen. 

De theesalon is geruime tijd gesloten geweest, "coffee-to-go" was wel mogelijk. 

Feesten en partijen waren nagenoeg niet mogelijk. 
	55_ML: De inkomsten zijn nodig voor het in stand houden van het gehele landgoed, zowel voor

onderhoud/restauraties van de gebouwen als voor het parkonderhoud. 

Het vermogen wordt beheerd door de Rabobank in een beleggersportefeuille. 
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	3_ML: Door corona zijn in 2021 niet veel onderhoudsklussen uitgevoerd, waardoor de kosten

lager zijn dan begroot. Daarnaast waren er meer baten dan verwacht door o.a. extra

bezoekers van het park als positief effect van corona. Ook de prijsverhoging van de

abonnementen heeft bijgedragen tot meer baten. De winst wordt grotendeels 

gereserveerd voor onderhoud van de woningen en Villa, met als wens de nodige


verduurzamingsmaatregelen in de nabije toekomst te kunnen uitvoeren. 
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