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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
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Grueles
	13: Heijnen M.J.C.
	5: www.grueles.org
	15: Goessens H.C.M.
	2: Rijksweg 92, 6247 AK, Gronsveld
	4_EM: infogrueles@gmail.com
	14: Segers G.L.M.
	16: 
	17: 
	10: Nederland
	1_KVK: 41076779
	11_A4: 
	12_A4: 110
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [Natuur en milieu]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0434083296
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: het bevorderen, behouden en verbeteren van het dorpseigen karakter, de 

leefbaarheiden het leefmilieu in de dorpen Gronsveld en Rijckholt en het

behartigen van die belangen.
	53_ML: -onderhoud kleine landschapselementen -excursies en voorlichtingsavonden

-opschoonactie van veldwegen -historisch onderzoek -kritisch volgen van overheids-

plannen, met name ruimtelijke ordening -vastleggen op foto en video van inwoners en 

hun omgeving -organiseren van 'Grueles-Keender-Däog' samen met de basisschool

-natuureducatie middels bijeenkomsten van onze jeugdgroep Natuur

-onderhoud veldkruisen -samenstellen en uitgeven van ons kwartaalperiodiek

-inrichten van ons streekmuseum en hoéswej verzamelen en onderhouden van oude 

gebruiksvoorwerpen -toneelproducties -verzamelen van (oude) publicaties -etc.
	54_ML: Donaties van lezers van ons periodiek, subsidies, entrees museum en toneelvoorstellingen, verkoop van stroop en appelsap met ingrediënten uit onze eigen 'Hoéswej'.
	56_ML: Stichting Grueles werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er is geen beloning(sbeleid).
	57_ML: de jaarlijks terugkerende activiteiten zijn beschreven bij de vraag 'welke werkzaam-
heden verricht de instelling'.
	55_ML: De verworven inkomsten worden besteed aan het realiseren van de vermelde doel-
stellingen. De eventuele reserves worden gestald op een spaarrekening.
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: www.grueles.org
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 17718
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 1028
	3_GT: 
	8_GT: 29215
	4_GT: 17718
	9_GT: 30243
	10_GT: 47961

	3: 
	7_GT: 3800
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 39118
	9_GT: 5043
	4_GT: 
	10_GT: 47961
	5_GT: 39118

	4: 
	7_GT: 3600
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 35737
	9_GT: 9863
	4_GT: 
	10_GT: 49200
	5_GT: 35737

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 6552
	6_GT: 367
	7_GT: 
	5_GT: 1023
	3_GT: 
	8_GT: 41258
	4_GT: 6552
	9_GT: 42648
	10_GT: 49200

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

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

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 900
	2_A7: 1780
	3_A7: 659
	4_A7: 5000
	5_A7: 7439
	6_A7: 
	7_A7: 14823
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 14823
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 23162
	15_A7: 714
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 1239
	21_A7: 3146
	22_A7: 
	25_A7: 3381
	23_A7: 14682
	24_A7: 19781

	2: 
	1_A7: 1346
	2_A7: 1780
	3_A7: 666
	4_A7: 
	5_A7: 2446
	6_A7: 
	7_A7: 14714
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 14714
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 18506
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 2062
	21_A7: 791
	22_A7: 
	25_A7: -959
	23_A7: 16612
	24_A7: 19465

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De post 'giften' heeft betrekking op donaties van onze begunstigers die daarvoor als tegenprestatie vier maal per jaar een exemplaar van ons periodiek ontvangen. Daarin doen de diverse secties onder andere verslag van hun activiteiten. Verder zijn er steeds terugkerende rubrieken over Natuuronderwerpen, Historische plaatselijke wetenswaardigheden, culinaire hoogstandjes uit de oude doos, levensbeschrijving van een overleden markante dorpsgenoot, foto met beschrijving van een bijzonder lokaal plekje, levensloop van een oud-dorpsgenoot, een verhaaltje in dialect en een rubriek oude foto's.
Het periodiek wordt in eigen beheer samengesteld en geproduceerd. De (externe) drukkosten zijn opgenomen in de rubriek 'overige lasten'.
	JV: 
	_MLT: www.grueles.org
	knop: 




