Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Historische Kring Hoogeveen
4 0 0 4 7 5 5 2

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

penningmeester@historischekringhoogeveen.nl

Website (*)

www.historischekringhoogeveen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 1 6 5 8 8 2

Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 2 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.J. Bisschop

Secretaris

R.J.M. Prins

Penningmeester

B. van der Zwaag

Algemeen bestuurslid

G. Koopmans-Perfors

Algemeen bestuurslid

T. Osinga

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?

Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis
van Hoogeveen en omgeving in de ruimste zin genomen en het functioneren als
ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving
betrokken voelen.
Het in stand houden en/of eventueel weder oprichten van historische monumenten en
het aankweken van de belangstelling daarvoor.
Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek.

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?

het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die zich met een bepaald
onderwerp van de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving bezig houden;
het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
het (doen) uitgeven van periodiek en incidenteel verschijnende publicaties, zoals een
tijdschrift en monografieën;
het stimuleren van activiteiten als sub a en b bedoeld door derden te ontplooien;
het in rechte optreden, het voeren van procedures en het gebruik maken van alle
(overige) wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit contributies

03 van 06

1

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).

Het vermogen wordt risicoloos gestald op spaarrekeningen bij één of meer te goeder
naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstellingen.

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

https://www.historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereni
ging

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

Beleidsplan: Het bestuur maakt geen beleidsplan. Er wordt gewerkt vanuit de in de
statuten vastgelegde doelstelling, zoals op deze website is te lezen.

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.

zie verslag secretaris op onze ANBI site

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

https://www.historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereni
ging/anbi-informatie

Open

Beloningsbeleid: De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Alleen werkelijk
gemaakte kosten worden vergoed.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

€

Voorraden
Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

8.095

€

+

€
€

€

6.972

€

6.972

+
8.095

€

12.575

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
80.593

€

+

85.616

+
€

93.168

€

100.140

31-12-2020 (*)

€
€

31.880

36.314

€
47.155

€

+

47.155

+

€

79.035

€

83.469

Bestemmingsfondsen

€

14.559

€

8.500

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

6.546

Totaal

€

100.140

5.105

90.721

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

98.816

€

6.847

€

98.816

+

+

Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op een percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige activa en passiva:
Alle bedragen zijn in de balans opgenomen voor de nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

2.295

€

1.500

Giften en donaties van particulieren

€

539

€

2.015

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

6.059

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€

+

€

8.500

6.598

€

10.515

€

52.201

€

52.080

€

2.746

€

2.673

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

63.840

+

66.768

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

11.662

€

Communicatiekosten

€

14.039

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

25.135

€

23.118

Afschrijvingen

€

1.933

€

2.743

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

9.446

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

14.630

€

€
€

9.208

62.215

€

49.699

1.625

€

17.069

+

+
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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.

Grondslagen van resultaatbepaling
De contributie betreft de aan de leden in rekening gebrachte en ontvangen bedragen.
De jaarcontributie 2021 bedraagt € 18 voor leden in Nederland. Leden in andere
landen in Europa betalen € 28 en leden buiten Europa betalen € 39. De contributies zijn
in deze Staat van baten en lasten opgenomen onder de financiële baten.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen van waardering.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin goederen (periodieken en boeken) zijn
geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De rentebaten hebben betrekking op uitgezette lange beleggingsrekeningen en de
overige bankrekeningen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereni
ging/anbi-informatie

Open

