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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.
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	51_ML: a. beheren/ exploiteren Watertoren Aalsmeer, speciaal voor educatieve (scholen) , culturele en daarbij passende toeristiche en recreatieve doeleinden.
b. het verrichten van alle handelingen die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden om de Watertoren voor een breed publiek toegankelijk te houden.



Wat willen wij bereiken :    De tot één van de meest mooi gekozen Nederlandse Watertoren open houden voor ons nageslacht EN aan onze nazaten kennis overdragen van de watervoorziening uit het verleden. 
Dit ook middels scholenprojecten (o.a. in samenwerking met Stg Cultuur en Educatie Amstelland)
	53_ML: zie ook website www.aalsmeer-watertoren.nl  jaarverslag 2019 m.n. blz 3 t/m 5

Jaarprogramma 2020 (onderaan jaarverslag 2019) :
Die is behoorlijk in duigen gevallen i.v.m. COID-19.
Watertoren is normaliter al gesloten van februari t/m mei i.v.m. met het broedseizoen van de in de Watertoren gehuisveste slechtvalken. Deze willen wij met rust laten om hun nageslacht te kunnen opvoeden.
Eind mei 2020 t/m juli 2020 open,  toen  lock-down.  In de Watertoren is de 1,5 meter afstand houden absoluut niet haalbaar.
DUS vanaf augustus 2020 tot en met mei 2021 in ieder geval weer gesloten.







	54_ML: a. inkomsten bijdragen door donateurs (min donateursschap € 15,,- p.j)
b. inkomsten uit toegang torenbeklimmingen  (2020 dus een ramp)
c. bijdrage uit Cultuureducatie Scholen Amstelland en Westeinder Waterweek
d. bijdrage jaarlijks vuurwerkevenement  "Vuur & Licht op het Water"  (niet in 2020)
e. incidenteel verhuur als trouwlocatie en overige partijen ( 2020 : nihil)
	56_ML: NIHIL,    ook geen belastingvrije vrijwilligersvergoeding
	57_ML: 2019 alle activiteiten uitgevoerd.  (zie bijlage jaarverslag)

2020 redelijk goed begonnen, doch veel COVID-19 roet in het eten!!
	55_ML: Besteding :  schoonmaak/huishoudelijke kosten/ verwarming/ verzekeringen/ administratie-kantoorkosten-porto, bankkosten.
In 2019 en 2020 incidenteel aanschaf " bedrijfskleding Watertoren Aalsmeer".


Het Vermogen van de Stg bestaat voor 100% uit liquiditeiten, behoudens eind 2020 toen een aantal donateurs hun bijdragen ( totaal € 230,-) over het jaar 2021 vooruitbetaald hadden.

De in 2020 opgenomen reservering ad 5.950,-- betreft de aan te schaffen maquette werking watertoren, waarvan Gem Aalsmeer nog haar toegezegde bijdrage moet storten
	56: 
	_MLT: jaarrekening 2019
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 
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	8_GT: 
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	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 0
	3_GT: 
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	9_GT: 
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	5_GT: 
	3_GT: 0
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	10_GT: 6475

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 2020 :  Bestemmingsreserve tbv aanschaf maquette "  werking Watertorens   "  voor educatieve doeleinden.

Kosten : € 23.000,-- waarvan Rabo € 2.500,-  ; Meerlandenfonds Amstelland € 350,-- ; eigen bijdrage SBWA € 3.000 ( inmiddels gereserveerd)  en 
nog te storten subsidie door Gemeente Aalsmeer ad € 17.150,--
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	3_ML: Jaarrekening 2019 gepubliceerd op de site.

2020 moet nog gecontroleerd/ goedgekeurd  worden door kascommissie.

2020 slecht jaar  ;  m.n. door COVID-19 sluiting!!
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