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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: Doelstelling:
De doelstelling van het boerderijmuseum is:
– het behoud, het beheer, de registratie, het depot houden, de conservering en de restauratie van de collecties;
– het in bruikleen geven van een deel van de collectie;
– het in bruikleen nemen van objecten, die de collectie completeren;
– aankoop en ontzamelen van objecten voor een toereikende collectie;
– het verhalen over en laten zien van het boerenleven in de omgeving van Oldebroek aan het begin van de vorige eeuw.
– Daarnaast is het museum de aangewezen plek om overige historische informatie, in de breedste zin van het woord, van Oldebroek en omgeving te presenteren.
	53_ML: De speerpunten voor de komende jaren zijn:

– het op peil houden van het kennisniveau van alle medewerkers;
– optimaliseren van de verscheidenheid aan opstallen ;
– bestendiging van de uitvoering van het veiligheidsbeleid;
– benutten van de Schutstal door de organisatie van diverse nieuwe activiteiten;
– verbouw van oude gewassen op de moestuin;
– bredere bekendheid in de regio;
– publicitair en inkomens voordeel voor het museum;
 - ontwikkelen van nieuwe activiteiten die meer bezoekers genereren
	54_ML: Inkomsten komen uit:
- entreegelden bezoekers
- vergoeding voor ontvangen schoolgroepen
- giften en donaties
- subsidie gemeente
- verkoop consumpties bij evenementen
	56_ML: Beloningsbeleid:
De organisatievorm van het museum is een stichting. Alle bestuurders doen hun taken op vrijwillige basis en kunnen evenals de overige vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

De medewerksters waarmee een arbeidscontract is afgesloten ontvangen een beloning op basis van de desbetreffende wettelijke regelingen.
	57_ML: Activiteiten:
- tentoonstellen exposities
- onderhoud, opslag en administreren erfgoederen
- rondleidingen
- bezoek schoolklassen
- organiseren evenementen:
sprokkelmarkt, schaapscheerdersfeest, kinderspeeldag, oogstfeest, kidsweek, open monumentendag, winterfair, concerten
- klederdrachtgroep
- onderhoud tuin en erf
	55_ML: Besteding inkomsten:
- huur van de diverse opstallen
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	5_ML: In 2021 is een aanvang genomen om de toegang in verband met de coronamaatregelen te verbeteren.
Er is ruim € 62000 betaald aan deze investering, waarvan de totale investering geraamd is op € 122000 Hiervoor is een subsidie ontvangen van € 82000.
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	3_ML: In 2021 en 2020 heeft er geen normale bedrijfsvoering kunnen plaatsvinden in verband met Covid 19.
In 2021 hebben we subsidies ontvangen vanuit de rijksuitkering NOW en TVL, terwijl in 2020 subsidies zijn ontvangen van de provincie Gelderland en extra subsidie van de gemeente Oldebroek.
In 2020 hebben we een subsidie ontvangen uit het Mondriaanfonds.
In de post 'overige lasten'is naast de bestuurskosten een bedrag opgenomen voor de vergoeding van de vrijwilligers, die zij weer als gift beschikbaar hebben gesteld. Deze giften zijn verantwoord onder 'overige giften'.
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