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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.
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten
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	13: E. Castel
	5: https://www.kinderboerderij-middelburg.com
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	14: M.B. Mink-Kewley
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	7: [Welzijn - Verzorging en opvang]
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	21: Alleenstaande ouders
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Dieren
	26: Off
	27: Off
	28: Gemeenschappen
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Vluchtelingen
	47: Off
	48: Werklozen
	49: Off
	50: Overig
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	51_ML: Het leren kennen en verzorgen van en omgaan met dieren en planten door kinderen uit
Middelburg en omgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

De Stichting beoogt het algemeen nut.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
* het inrichten en exploiteren van een kinderboerderij;
* de zelfwerkzaamhed van de inwoners van de gemeente Middelburg in te schakelen
   voor het behoud van de kinderboerderij.
	53_ML: zie beleidsplan
	54_ML: De kinderboerderij wordt deels gesubsideerd door de Gemeente Middelburg. 
Aangezien dit niet toereikend is om de kinderboerderij volledig te exploiteren generen wij inkomsten op verschillende manieren, o.a.:
* Club van 50/Boerderijvrienden;
* Adopteer een dier;
* Horeca- en winkel verkoop;
* Inzamelen van frietvet, elektrische apparaten en oud ijzer;
* Organiseren van verschillende aktiviteiten en kinderfeestjes;
* Organiseren van workshops voor volwassenen;
* Verhuur van onze boerderijzolder en ontmoetingsruimte;
* Bezoeken met kleine dieren aan zorginstellingen en kind-centra;
* Opvang van logédieren;
* Aanbieden van boerenlunches
	56_ML: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.


De kinderboerderij heeft een eigen Personeelsgids die gevolgd wordt,
Salariëring volgens de schalen van het minimumloon.
	57_ML: Zie aktiviteiten 2020-2021 


	55_ML: De inkomsten worden grotendeels besteed aan de (medische) verzorging van de dieren en en algehele onderhoud van de kinderboerderij.



Het vermogen wat wij aanhouden staat op een doelspaarrekening, dit zijn reserveringen voor
*  personeelskosten (vakantiegeld en de extra Loonheffing hierover)
*  investeringen
*  voor groot onderhoud 
	56: 
	_MLT: https://www.kinderboerderij-middelburg.nl/home/index.php/boerderij/anbi/beleidsplan


	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.kinderboerderij-middelburg.nl/home/index.php/boerderij/anbi/activiteitenverslag


	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 7489
	2_GT: 2828
	6_GT: 5618
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 26027
	4_GT: 10317
	9_GT: 31645
	10_GT: 41962

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 45
	9_GT: 16833
	4_GT: 25084
	10_GT: 41962
	5_GT: 25129

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 45
	9_GT: 11115
	4_GT: 20435
	10_GT: 31595
	5_GT: 20480

	2: 
	1_GT: 8209
	2_GT: 2087
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	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)
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	22_A7: 43021
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	3_ML: De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geieverde prestaties enverrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegenhistorische kostprijzen.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lastenmet inachtneming van de hiervoor vermelde waarderngsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezenweike hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en iasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -veriiezen bij
verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiele baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen
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