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Adres

Te efoonnun'rmer

E-mailadres

webslte (*)

RsrN (**)

Actief ln sector (")

. putterstoomgemaal.nl

:8 1 6 0 3 9 5 1 3:

- Primaire sector -

en cultuur - Monumenten

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

nwelke landen s

uw instelling actief? (*)

Aèntè _ledeweÍke-(-,, ....... .. 0i

l^-
Aar la vÍriwillpeÍ. ') z t

statutair bestu u r va n de instelling

Betoolde pe6oneelsleden in gemidddd oontal fte gedwende het baek)aot.

vtijwilltges die zich regelmstig (neet don 3 heeí pet ldat) nzetten vaat uw instelhng

. van de Klok

C.J.l\r1. Hollanders

van de Mheen

Voorzitter

Secretaris

PenningmeesteÍ

Algemeeo bestuurslid

Algemeen bestuLrrslid

overige informatie
beslu!r (*)

Doelgroepen (*)

(meerd erc opti es m o gel i jh)

Hoogstraat

Slachloffers van geweld

5 a(htoffers van natu{rrrarnpen

5lachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueei misbruik

Studenten

Verslaafden

Vlu(htelingen

Vrouwen en me sjes

Werklozen

WildliÍe

overig

ixi Aigemeen pub iek , «inaeren

: : Al eenstaande ouders ! Lhbtqi+

: r Analfabeten : I Mensen met een beperking

: Chronischzeken : , Milieu

: Dak- en thuis ozen : Minderheden
: Dreíe1 Mir Ía
: rGedetineerden : :Natuurgebleden

6elov ger Oceanen e- /eee r

! :Gemeenschappen : oudeÍen

, ,longeren : :Patienten
P

=
(*) Optioneelveld, nietverplidt (**) Buiten Nederlo nd gevestigde instellingen maeten het
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Doèlstellirg
Statutaire doelstelling

van deinstelling.

Watwilde instelling

beÍeiken?

iDe stichting heeft toi doel het verlenen van Íinanciële steun benodigd voor het in stand
'houden, de restauratie, het beheer, het onderhoud en het in bedrijf houden van het
iPutter Stoomgemaal te Putten. Het bevorderen van voorlichting en educatie in verband
imet gëmeld stoomgemaal en overige stoomgemalen in Nederland. Het verlenen van
:Ínanciële steun aan culturèle, wetenschappeliike en het algemeen nut beogende
:instellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
ihoudl oÍ daartoe bevorderlïk kan ziin, alles in de ruimste zin des woords.

iDe stichling wil bereiken dat het culturele erfgoed bewaard en in goede conditie blijft,
ialsmede opengesteld wordt voor publiek en voldoende onder de aandacht wordt
:gebracht en landelijke bekendheid heeft.

:

Hoofdliinen beleidsplan
Geefhiet oní|Joord op ondestoondevrogen ofvulnadelootstevroogovet hetbeleidsplon deu innoothetbeleidsplan.

ln ditbeleidsplon noet nininool onhrrood gegevenwo en op dein ditfotmuliet gesteldewogen overhetbeleidsplon.

Welke werlqaamheden

verricht de instelling?

wanneeÍworden
welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bijaan het

realiserenvan de

doelstelling?

Hoe kriJgt de instelling

inkom5ten?

:Actueel beleid: werkzaamheden, wtze sponsors benaderen, wijze beheer voeren, :
'vermogen besteden.
iwe*zaamheden: Het gezond houden van de Íinanciële situatie van de stichting, door i

'de kosten van de uit te voeren werkzaamheden inzichtelïk makèn, le bespreken en i

lhiervoor gelden ter beschikking te stellen. !

iBewaken dat het stoomgemaal vddoende onder de aandacht wordt gebracht en :

:bekendheid heeft. 
j

:Donateurs en giften tijdéns bezoek en draaidagen. Wijze benaderen sponsoren: lndien
'er kosten gemaakt moeten worden en de stichting heeft onvoldoende middelen, dan
iworden er sponsors gezochl, zodra er voldoende geld is voor de uitvoering van het
iprojèct wordt opdracht gegeven voor uitvoering. Naar de mogelijke sponsors wordt
:aangegeven dai het een culturele ANBI betreft.

:

I

i

j
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ln gezamenlijk overleg tussen besluur en technische commissie wordt bepaald welke
eÍItaaKI Iltoeten woÍoeÍt. LJe I.ItoÍttette zqÍ

. Kosten voor het in stand houden van het stoomgemaal.

3. Educatre aan scnolen, verenrgrngen, Dednjven en rndividuen-

^ ^\,^.i^^ t ^-+^^ ,^-to -^^6È^,i^ra^iÀ r,r;;t,i!i^^r- ti^f ^n t^^.1 ^h ^r,^ri^^ z^L

Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw instelling veÍnogen

oonhoudt,vul don ín

$taor en op welke nonier

ditvetmoqen woful

oongehauden (bijvoar

beeld spooïehening,

beleggingen etc).

Llrl vàn het beJeidsplan

Vul de linhin woat het

beleí dsplan te v i nden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het stàtutaire bestuu r,

voorde leden vàn het

beleidsbepalend oÍgaan

en voor het personeel

(bÍvoorbeeldCAO

ofsalarisregeling).

:Het betreft alleen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
'Jaarlijks wordt een vrijwilligersuitje georganiseerd.

i
i

j

:

:

I

a

1

AdiviteitenveÍslag
Noem de octiviteiten

die zijn uitgevoefu.

Of vul hij de volgende

vroog de uÍl in noot het

octiviteiten 
'etslog, 

af de

url noar het iooÍehening
ols dooin de octiviteiten

von het betrefíende

boehjoot duidelijk ijn
beschrcven.

iZie draaidagen.

U rl va n het activiteiten-

verslag. Vulde linà in woorhef

aiiviteilefiverslog te vinden i5,

Open
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Balansdatum

Activa

Voorraden

Vorderingen t
ove rlope nd e activa

Effe.ten

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geeíhiet een

toelich ngbijde

bolons of vul de ud

Íoot de jaorÍekening

in ols hier een

toelicl'ting in is

opqenomen.

:3 1i-r12:-:2 0 21

14 1a aia,l

vul de bolonsdotum in. Als u doorno verdeqo\tverschiinen automotisch de ioaftallen boven de holonnen.

31-12-2020 (-) Passiva 31-12-2021 31-12-2020 (-)

lmmatefl ële vaste activa

tvl ateriéle va5te a.tiva

F ina ncié le vàste activà

iÍ 919!"?,

i,,.......,,.....,,....................:

!r íq n?ql

.!:

:-. 
,'',.,,',.,,,',,"'-_"_" -_i

tÉl

i"Í i

l€ 49.049,
---,-,,,,-,---,,.''..+:i;:;:;;-,,:

is .. .1"s.,91Pi

I -',- -" _',- '," _',- _', 
',',:

:€l

rt:
i,......,.....................-........:

:,.',.,,-" ""_""_""- __":
tll

t< 48.092 i; " "5r.órói

continu'fteiEreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings-

reserve

overige reserues

Bestemmingsfondsen

VoorzieninBen

Langlopendeschulden

Koltlopende schuJden

Totaal

:€ 25.000:
i....,.,,.,..,,.,.....,..,.,,...,....,.1

i! 19:938j

!t :

i-f ....... ...-29:999i

i€ 21.750,

lz:iÈ:

:€ 5.940:

L--> ic sz.ogoi

iEl

i-,.''" "'_"_"' ' '_'-'':

i - - ' _ ' _ - ' - - _ - _ " - ' - ' - ' :

: 
_'_ '- ,-_ _ __"" ,-,, ,'_ _":

i,...,,,.........,,..-......-..,,,,.,..:

:€ 52.690i

---fit 
+ó,osà.

j<

!È:

1€ a8,092;

Financiele vaste activa is saldo spaarrekening

:

:

:BëstëmmlnE§rë§ëïvël§ vöor dë Íëstauràlië van dë schöor§tëën (hlëruöorls subsldle löëgëzëgd; zlë vordërlngën)-- - "

31
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Beten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of dlensten (on'rzet)

Subsldies van overheden

5JD5'dres vaa è1de'e ,nstell'ngen zorde- w'n5t'I.eve1

Overige sLrbs dies

Batenvàn subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van pèrticulieren

Nalatenschappen

Bijdragen vèn loter j nstelllngen

overige giften

Giften

Finànclèle bàten

overige bèten

somvan de baten

Lasten
lnkoopwààrde van geleverde producten (kostprijs)

Ve15trekte su bsld ies t giften

Aankopen en verwervingen

Communrcat ekosten

Pe15oneelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Finan.léle lasten

overige lasten

somvan de lasten

Saldovan baten en lasten

€

€

€ 39.15

€

€ 12.91

E

€ 18.1

€

€

€

€ 1

€

€

€

€ 1

€ -1

€ 2"Q21

€

€

€ 2.

€ 11.

E 7 2.4

€

€

'1.

€ 4.41

€

€ 1.

€

€

61

{

€ 1

€ 66.01 1 .11

73. €

€ 12.1
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ziin t.b.v. de restauratie van de schoorsteen

en van en

Toelichting

Geef hiet een Íaelichting

bij de stool van boten en

lasten af,tuldeulnaot

de loorreb,ening in ols hier

een toelichting n is

0pqenonen.

LJÍl van de jaërÍekening

vulde hnkin naot de

jaaïehening ols u derc

aakhebt qepubliceetd.

Open


