Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper

Nummer Kamer van
Koophandel

6 0 1 6 1 8 6 8

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

De Genestetstraat 1 5144 SN Waalwijk

Telefoonnummer

0 6 2 9 3 0 6 4 7 0

E-mailadres

info@vriendensintjanwaalwijk.nl

Website (*)

www.vriendensintjanwaalwijk.nl

RSIN (**)

8 5 3 7 8 9 9 4 0

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

9 0

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

De heer mr ing A.C.M.M. van Heesbeen

Secretaris

De heer M.H.M. van Mierlo

Penningmeester

De heer W.J.A.M. Vugts

Algemeen bestuurslid

De heer Dr. C.Dijkmans

Algemeen bestuurslid

Mevrouw ing S.R.M. den Teuling

Overige informatie
bestuur (*)

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?

1. De stichting stelt zich vooraleerst ten doel: Het behouden van het kerkgebouw van
Sint Jan de Doper te Waalwijk voor het vieren van erediensten en als laagdrempelig
maatschappelijk, cultureel en cultuurhistorisch centum ten behoeve van de hele
gemeenschap van Waalwijk en al haar bezoekers.
2. De stichting wil dit doel onder meer realiseren door het op gepaste manier
verwerven van gelden ten behoeve van het onderhoud en het behoud van het gebouw.
3. De verwezenlijking van de doelstelling zal mede bereikt worden, hetzij zelfstandig,
hetzij als ondersteuning van de parochie, door:
a. het bevorderen dat het kerkgebouw wordt gebruikt voor het regelmatig houden van
erediensten
b. het bevorderen dat de kerk wordt gebruikt voor in deze kerk passende
voorstellingen, concerten,lezingen en andere de doelstelling bevorderende activiteiten
c. het bevorderen dat de kerk regelmatig voor bepaalde tijd voor het publiek wordt
opengesteld voor bezichtiging, rondleidingen en andere activiteiten, die verband
houden met haar culturele, cultuur-historische ,maatschappelijke en religieuze functie.

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?

Voor ons beleid en onze beleidsplannen verwijzen wij naar onze site en het
jaarverslag 2020 met het daarin opgenomen beleidsplan tot 2025.
Hieronder de punten die dit jaar werden of worden gerailseerd:
1.In 2020 werd aansluiting gerealiseerd bij Het Grootste Museum van Nederland met
als doel zoveel mogelijk bezoekers uit binnen en buitenland d.m.v.rondleiding en
audiotour dagelijks te laten genieten van de schoonheid van de kerk.
2. Een interactief lespakket werd samengesteld waarmee voor de basisscholen van
Waalwijk groepen 7/8 educatieve rondleidingen worden gehouden in juni en juli 2021
3.Vanaf september 2021 vinden weer concerten en lezingen plaats. Daarnaast worden
door de Orgelkring dan ook laagdrempelige orgelconcerten georganiseerd.
4.In juli en augustus 2021 is er een foto-expositie over alle activiteiten in de Sint-Jan .
5.Nog dit jaar start de installatie van nieuwe LED-verlichting in de kerk.
6. In samenspraak met het parochiebestuur zijn we bezig met de voorbereidingen om
beklimming van de toren mogelijk te maken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. Het op een gepaste manier verwerven van gelden bij particulieren, inclusief legaten.
b. Beroep doen op bedrijven voor sponsoring van specifieke activiteiten.
c. Beroep doen op subsidiënten die de doelstelling van onze stichting onderschrijven.
d. Ondersteuning door de Stichting Vrienden van de Koepels als het specifiek gaat
over het behoud, restauratie of herinrichting van het kerkgebouw.
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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).

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

Per 1-1- 2019 wordt 25 % van alle contractuele donaties gereserveerd voor restauratie
van de kerk op het moment dat restauratie aan de orde is en het parochiebestuur een
beroep op de stichting doet.
De gelden staan gestald op een spaarrekening bij de Rabobank

https://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting

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

Zowel bestuur als alle vrijwilligers zijn onbezoldigd.

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.

https://vriendensintjanwaalwijk.nl/grootstemuseum
https://vriendensintjanwaalwijk.nl/activiteiten
https://vriendensintjanwaalwijk.nl/hetgebouw
https://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting

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

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

26.073

Financiële vaste activa

€

14.811

€

40.884

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

257

€

+
€

€

0

€

37.524

€

37.524

+

Totaal

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

41.141

https://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting

Continuïteitsreserve

€

38.087

€

35.887

Bestemmingsreserve

€

3.054

€

1.637

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

41.141

37.524

0

+
€

31-12-2020

€

€

257

+

Passiva

37.524

+
41.141

+
€

37.524
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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

€

5.000

€

Baten sponsorbijdragen

€

17.500

€

Giften en donaties van particulieren

€

9.354

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.834

Giften

€

11.188

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

1.635

1.995

€
€

5.000

+

+

€

+
0

9.339

€

210

€

9.549

€
€

2

2

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

35.325

11.546

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

2.293

€

Communicatiekosten

€

2.272

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

10.625

€

3.188

Saldo van baten en lasten

€

24.700

€

8.358

€

6.060

+

1.200

1.988

€

+

06 van 06

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.

https://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting
De door de Commissie van Toezicht goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening kunt
u hier inzien.
Er is in 2020 een investering geweest in de deelname aan het Grootste Museum van
Nederland. zijnde € 48.573,-- Deze is verminderd met de subsidie en sponsoring door
respectievelijk de Dony van Lanschot stichting en de Rabobank.
Het restant zijnde € 26.073,- is in de balans opgevoerd als materiële activa.

https://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting

Open

