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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



06 van 06

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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Het streven is mede gericht op:
a) het bevorderen van behoud en herstel van natuur en landschap;
b) het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van stilte en duisternis;
c) het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.
	53_ML: - aankoop, behoud en beheer van de hierbovengenoemde terreinen;
- bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen;
- samenwerking met gelijkgerichte organisaties;
- verrichting van onderzoek, verzameling van gegevens; geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties;
- bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de Stichting en bovengenoemde werkzaamheden (aankoop, behoud en beheer) te bevorderen; 

Na de initiele aankoop van grond in het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden door de Stchting Mooi Binnenveld (50 ha) vindt nu jaarlijks het beheer van dit gebied plaats waarvoor jaarlijks een SNL subsidie wordt verkregen. 

In een ander natuurgebied de Groene Grens voert de Stchting jaarlijks het beheer uit in opdracht van de Gemeente Veenendaal.  
	54_ML: crowdfunding; fondsverwerving; giften, subsidies
	56_ML: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten declaraties van bestuursleden worden alleen vergoed na overhandiging van de originele bonnen.  

De 2 medewerkers in dienst van de Stichting (1 met een 8-uur/wk contract; de ander met een 4-uur/wk contract) hebben ieder een arbeidscontract; zij worden maandelijks betaald; de Stichting betaalt een maandelijkse loonheffing aan de belastingdienst.
	57_ML: 
	55_ML: De verkregen inkomsten uit de crowdfunding en de fondsenverwerving (gemeente Wageningen; Prins Berhard Cultuurfonds, Dinamofonds) voor de grondaankoop zijn besteed aan de aankoop van de 50 ha natuurgrond binnen het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Resterende gelden zijn gereserveerd voor verdere grondaankopen (reservering op de balans) en staan op de spaar en algemene rekeningen van de Stichting bij de Triodos bank. er is ook een voorziening opgenomen voor groot onderhoud van flonderpaden, wandelpaden en meidoornhagen. 
	56: 
	_MLT: https://mooibinnenveld.nl/wp-content/uploads/Jaarplan-2021-Mooi-Binnenveld.pdf
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://mooibinnenveld.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020-Mooi-Binnenveld-April-2021.pdf
	knop: 
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	7_GT: 0
	6_GT: 
	8_GT: 89704
	2_GT: 119547
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	1_GT: 41138
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	10_GT: 581671
	5_GT: 483138

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 
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	5_ML: let op: de presentaties voor 2020 en 2019  zijn gebaseerd op de financiele data voor de Vereniging en Stichting gezamenlijk. De Vereniging werd in april 2019 opgericht en de eerste ALV van de Vereniging werd bijeengeroepen in november 2019. In 2021 zal een totale financiële uitsplitsing van Vereniging en Stichting bewerkstelligt worden. Nu staat er nog onder de liquide middelen een (gezamenlijk) banksaldo van EUR 68396; van dit saldo is echter maar EUR 3267 eigendom van de Vereniging. In 2021 hebben we een apart bankrekeningnummer voor de Vereniging bij de Triodos bank geopend.  

De grond (50 ha) binnen het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden werd aangekocht voor een bedrag van EUR 412.157. Naast de betaling van een groot bedrag uit eigen middelen (EUR 322.453) heeft de Stichting hiervoor een lening (EUR 89.704) verkregen van de Provincie. Deze regeling is in der tijd getroffen omdat St. Mooi Binnenveld te maken heeft met veel uitgesteld inkomen vanwege de periodieke betalingen door certificaathouders die een 5-jarige belastingovereenkomst met Mooi Binnenveld zijn aangegaan. Aangezien de bestemmingsreserve voor grondaankoop dit jaar gegroeid is tot een bedrag dat groter is dan de lening, zal in 2021 de lening van de Provincie afgelost worden. 
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