Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Stefanuskerk Beilen
6 8 9 2 2 8 7 6

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

Brunstingerveld 20, 9411 VJ Beilen

Telefoonnummer
E-mailadres

info@stefanuskerk.nl

Website (*)

www.stefanuskerkbeilen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 7 6 4 9 7 2 3
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 (*)

1 5

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

Drogt, Jan

Secretaris

Seubring-Mulder, Gerridina Janny

Penningmeester

Heusinkveld, Hendrik Jan

Algemeen bestuurslid

Kreuze, Gerard

Algemeen bestuurslid

Metselaar-Vos, Jolanda

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?

Beheren, exploiteren en in standhouden van de Stefanuskerk te Beilen.
Creëren van een plek voor een breed maatschappelijk gebruik in Beilen en de regio,
alsmede zorgen voor een sluitende exploitatie en goed beheer van het monument.

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?

De Stefanuskerk is tegen een vergoeding beschikbaar voor instellingen en
particulieren voor activiteiten, die passen bij het karakter en functie van het historische
gebouw. Niet alleen voor plechtigheden ter gelegenheid van een huwelijk, doop en
uitvaart, maar ook voor culturele evenementen zoals concerten en exposities,
recepties, conferenties, lezingen en vergaderingen.
De hiervoor verkregen vergoedingen zorgen naast een sluitende exploitatie ook voor
het instandhouden van het monument.

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen (PG BHH) is eigenaar van de
Stefanuskerk en er blijven erediensten gehouden worden in de Stefanuskerk, maar het
gebruik mag worden verbreed. De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1
januari 2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van het monument. De financiële
middelen worden verkregen door een jaarlijkse bijdrage van de PG BHH, de jaarlijkse
bijdrage van Vrienden van de Stefanuskerk en door de opbrengsten uit verhuur en
overige activiteiten.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

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.

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

Inkomsten worden besteed om de exploitatie sluitend te maken en het normale
onderhoud uit te voeren. Voor instandhouding van het monument wordt een
MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld, subsidie aangevraagd en reserveringen
gedaan voor het groot onderhoud.
Op een bankspaarrekening wordt jaarlijks de gewenste reservering aangehouden.

https://www.stefanuskerkbeilen.nl/giften-anbi/

Open

nvt

Zie sociaal jaarverslag

https://www.stefanuskerkbeilen.nl/giften-anbi/

Open

+

+

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

Totaal

72.042

€

+

90.832

€

€

+

€

€

€

€

90.832

90.832

0

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

€

€

€

€

18.367

€

€

€

€

€

€

+

72.042

13.006

20.000

20.669

18.367

+

€

€

€

€

14.576

14.624

31-12-2020 (*)

€

€

€

€

€

€

+

90.832

1.632

60.000

29.200

https://www.stefanuskerkbeilen.nl/giften-anbi/

Geactiveerd is in 2021 de investeringen voor de herinrichting die voor rekening van de SSB is gekomen. Daarvoor is een 5-jarige lening opgenomen van
€25.000. De aflosverplichting is als kortlopende schuld opgenomen.
De Bestemmingsreserve alsmede een groot deel van de Voorzieningen zijn in 2021 aangewend voor genoemde herinrichting (zie toelichting bij Baten en
Lasten).

26.842

€

Liquide middelen

€

€

Effecten

26.842

€

€

€
€

45.200

45.200

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

Financiële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Immateriële vaste activa

31-12-2021

31-12-2020 (*)

31-12-2021

Activa

Passiva

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

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balans

Balansdatum

2
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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

€

64.528

Overige subsidies

€

35.492

Baten van subsidies

€

100.020

€

25.000

Baten sponsorbijdragen

€

497

€

517

Giften en donaties van particulieren

€

2.975

€

1.800

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

44.281

€

34.659

€
€

+

+
2.975

25.000

€

+

€
€

+
1.800

€
100

€

+

+

€

147.873

€

61.976

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

629

€

2.895

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

344

Overige lasten

€

5.224

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
35.879

€

174.629

€

37.981

€
€

268

€

2.608

216.705

€

43.752

-68.832

€

18.224

+

+
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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.

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

In de staat van baten en lasten zijn de investeringen (€137.104) voor de herinrichting
ondergebracht bij de huisvestingskosten, die daardoor fors hoger zijn dan in voorgaand
jaar. De daarvoor ontvangen baten zijn bij Subsidies andere instellingen opgenomen.
Een andere bijzonderheid in 2021 betreft het herstel van de waterschade van het orgel,
waarvan de uitgaven maar ook de ontvangsten via onze stichting zijn gelopen; de
bedragen zijn aan elkaar gelijk (€35.492), het verschil betreft kleine aanschaffingen
buiten het orgel.
Het negatieve resultaat is ten laste gegaan van de voorzieningen (€58.000) en het
bestemmingsfonds (€14.576), waardoor het exploitatieresultaat positief is met €3.744
en toegevoegd is aan de Continuïteitsreserve.

https://www.stefanuskerkbeilen.nl/giften-anbi/

Open

