-1Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal voorgeschreven gegevens op een eigen
internetsite publiceren. Het doel is de transparantie te bevorderen, waardoor het vertrouwen
van het publiek in de filantropische sector wordt vergroot. Onze Stichting valt ook onder de
ANBI definitie. Puntsgewijs zullen nu de vereiste gegevens worden verstrekt.
1.

Naam van de instelling.
Stichting Monument Woeste Hoeve
opgericht op 30 oktober 1991

2.

RSIN/fiscaal nummer.
816665357

3.

4.

Contactgegevens.
adres secretariaat:

Hogebrinkerweg 11 , 3871KM Hoevelaken

e-mailadres:

monumentwoestehoeve@gmail.com

website

www.monumentwoestehoeve.nl

Doelstelling.
“Het vervullen van een coördinerende rol bij alle activiteiten die betrekking hebben op
het monument nabij de Woeste Hoeve in de meest ruime zin van het woord”, aldus de
oprichtingsakte in 1991.
Momenteel vult de Stichting dit als volgt in: het organiseren van de jaarlijkse
herdenking bij het monument op 8 maart, het in stand houden van het monument en
het bevorderen van het contact met en tussen de nabestaanden.

5.

Beleidsplan.
In de oprichtingsakte van 1991wordt als een van de doelstellingen van de Stichting
genoemd: “het realiseren van een monument nabij de Woeste Hoeve in de gemeente
Apeldoorn”. In 1992 is het monument gerealiseerd en richt de Stichting zich op de
doelstelling zoals verwoord in punt 4.
Bij een ANBI als de Stichting met een beperkte doelstelling past een beperkt
beleidsplan: ervoor zorgen dat de jaarlijkse herdenking goed verloopt. Hiertoe komt
het Stichtingsbestuur van te voren bijeen voor het maken van sturende afspraken voor
de organisator van de herdenking. Evaluatie van de voorbije herdenking zorgt voor
eventuele bijstelling in de toekomst. Donaties en spaarrente moeten de kosten dekken.
Voor het onderhouden van het contact met de nabestaanden/donateurs wordt minstens
eenmaal per kalenderjaar een nieuwsbrief verstuurd. Ook eenmaal per kalenderjaar
ontvangen nabestaanden/donateurs een Nieuwsblad. Inhoud van nieuwsbrief en
Nieuwsblad wordt in een bestuursvergadering richting gegeven.

-2Het e-mailadres van de Stichting (gepubliceerd op de website en in het Nieuwsblad) en
het telefoonnummer en postadres waarmee het secretariaat bereikbaar is (gepubliceerd
in het Nieuwsblad) werken eveneens contactbevorderend. Ook de website is een
middel om contact te leggen.
Voor het in stand houden van het monument onderhoudt de Stichting contact met het
gemeentebestuur van Apeldoorn indien de situatie daartoe aanleiding geeft.
Voorts is het monument sinds 1987 geadopteerd door de Christelijke basisschool “de
Touwladder” in Ugchelen. Het contact tussen de Stichting en deze school is in 2013
geïntensiveerd doordat de directeur van de Touwladder voorzitter van de Stichting is
geworden.
6.

7.

Bestuurssamenstelling.
Voorzitter:

Harry Blom

Penningmeester:

Ton Schimmel

Secretaris:

Jan Thijssen

Organisatie herdenking:

Sander Hölscher en Helen Sonnemans

Verzorging Nieuwsblad:

Jan Thijssen

Websitebeheerder:

Jan Thijssen

Beloningsbeleid.
Het Stichtingsbestuur doet alles op vrijwillige basis zonder beloning.
Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

8.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Het jaarlijks organiseren op 8 maart van de herdenking van de gefusilleerde
slachtoffers bij Woeste Hoeve (indien 8 maart op zondag valt wordt het een dag
verschoven). Er wordt hierbij een toespraak gehouden in een nabije gelegenheid
gevolgd door een presentatie door enkele leerlingen van de Touwladder, vervolgens
gaat het in stille tocht naar het monument voor de kransleggingen en een
bloemenhulde door leerlingen van de Touwladder. Daarna krijgen
nabestaanden/donateurs gelegenheid bloemen te leggen. Het streven is om de
herdenking bij het monument te omlijsten met gedragen muziek door een
muziekkapel. Na afloop is er de mogelijkheid tot napraten bij een lichte lunch.
Op de website van de Stichting zal aandacht worden besteed aan de voorbije
herdenking met onder andere een kort fotoverslag.
Het Stichtingsbestuur vergadert minstens een keer per kalenderjaar. Nieuwsblad en
nieuwsbrief worden minstens eenmaal per jaar verstuurd aan de donateurs.
De werving van donateurs geschiedt via de website en op informele wijze.

-3 9.

Financiële verantwoording over 2020.

Financiële jaarstukken 2020

Stichting Monument Woeste Hoeve

Balans per 31 december 2020
Aktiva

31-12-2019

31-12-2020

ING Rekening Courant
ING Spaarrekening

€
192,52
€ 29.664,50
--------------€ 29.857,02

€
565,29
€ 29.173,75
--------------€ 29.739,04

€ 29.707,02
€
€
150,---------------€ 29.857,02

€ 29.689,04
€
€
50,---------------€ 29.739,04

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren
Vooruit ontvangen donaties

Rekening van lasten en baten
Lasten
8 maart herdenking
4 mei herdenking
Nieuwsbrief en uitnodigingen
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Representatie en overige kosten
Batig saldo / tekort

2019

2020

€ 2.862,45
€
168,95
€
362,06
€
€
141,11
€
67,06
€ - 649,81
--------------€ 2.951,82

€ 3.480,09
€
€ 557,09
€
€ 161,98
€
67,07
€ - 197,98
--------------€ 4.068,25

€ 2.942,57
€
€
9,25
--------------€ 2.951,82

€ 4.059,00
€
€
9,25
--------------€ 4.068,25

Baten
Donaties
Legaat / Gift
Rente

De donaties zijn in 2020 door een mooi aantal nieuwe donateurs (en een, van één donateur
zeer ruimhartige donatie), met bijna 38% gestegen. Dat is goed nieuws, temeer omdat door de
enorme opkomst tijdens de herdenking (die we tijdens het herdenken van 75 jaar bevrijding in
2020 nog konden houden voordat de 1e lockdown inging), uiteraard meer kosten hebben
gemaakt. Maar het is natuurlijk geweldig dat er zoveel nabestaanden en belangstellenden de
herdenking op Woeste Hoeve willen bijwonen. Desondanks ook in 2020 een tekort (€197,98).

-4 Donaties € 4.059,00
Aantal donateurs per 31 december 2020 122

(eind 2019: 113 donateurs)

Rente € 9,25
De renteopbrengst is gelijk aan 2019, maar vanzelfsprekend weer erg laag.

