Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Molenaar Sieperda Stichting
5 5 7 7 9 4 1 7

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

Oude Balksterweg 1 8567HJ Oudemirdum
0 6 5 1 2 1 5 8 2 1

E-mailadres

ao.molenaar@gmail.com

Website (*)

https://www.molenaarsieperdastichting.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 8 5 6 9 6 2
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

In principe de partnerlanden van het Min. van Buitenlandse zaken

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. A.O. Molenaar

Secretaris

dhr. A.J. Schuckman

Penningmeester

dhr. V.N. van Haeren

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

De statuten van de stichting bepalen dat de opbrengst van het vermogen wordt
aangewend voor medische hulp en humanitaire hulp

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?

Het bestuur identificeert projecten die binnen de doelstelling vallen. Deze

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verkrijgt inkomsten uit het belegd vermogen. Daarnaast ontvangt de

projectaanvragen worden diverse keren per jaar besproken en getoetst aan de criteria.
Veelal volgt persoonlijk contact met de betreffende organisaties en bij voorkeur de
initiatiefnemers of verantwoordelijk projectleiders.
Na goedkeuring worden de middelen beschikbaar gesteld.

stichting in beperkte mate donaties.
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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).

De erflater heeft beoogd het fonds voor onbepaalde tijd te laten bestaan en de

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

https://www.molenaarsieperdastichting.nl/wp-content/uploads/
Beleidsplan.pdf

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

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Er zijn geen

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.

In dit jaar 2020 waarin de Corona Pandemie begon, traden we als stichtingsbestuur

opbrengsten te besteden aan medische- en humanitaire hulp. Het originele
stamvermogen mag daarom niet structureel interen, moet zelfs iets groeien om het
inflaievast te houden. Het vermogen wordt conservatief belegd.

Open

bezoldigde toezichthouders of personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt aan bestuurders.

slagvaardig op. We gaven aan 12 projecten financiële ondersteuning en 9 aanvragen
werden door het bestuur afgewezen op diverse gronden. Van de 12 projecten gingen 5
aanvragen over humanitaire noodhulp en 7 aanvragen waren gericht op medische
hulp.
We vergaderden dit jaar 5x digitaal. De secretaris van het bestuur, Paul Roem, nam na
8 jaar onbaatzuchtige steun afscheid. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage al die jaren!
Ton Schuckman toonde zich bereid als nieuw bestuurslid en secretaris zijn plaats in te
nemen.

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

https://www.molenaarsieperdastichting.nl/wp-content/uploads/j
aarverslag-2020.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

Activa

472.046

+

+
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Passiva

€

500.027

1.000

31-12-2020

€

€

493.610

1.000

501.027

€

€

-22.564

494.610

31-12-2019 (*)

Continuïteitsreserve

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

26.034

+

€

€

+

0

€

Herwaarderingsreserve

0

0

€

Bestemmingsfondsen

€

Overige reserves

Voorzieningen

€

472.046

€

€

Langlopende schulden

527.061

€
€

€
Totaal

Kortlopende schulden

+

€

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

0

31-12-2019 (*)

€

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0
31-12-2020
0

€
0

Immateriële vaste activa

€

€
0

Materiële vaste activa

0

+

€

0

0

€

€
0

Financiële vaste activa

0

0

€

+
€

€

472.046

€

€
0

0

€

25.552

€
Voorraden
Vorderingen &
overlopende activa

€

€
0

Effecten

+

+

446.494

527.061
527.061

527.061

€

€
€

€

beleggingen eind 2020 te gelde gemaakt. In 2021 zal de situatie opnieuw bekeken worden.

intact blijft en de groei van het vermogen ten goede komt aan de doelstellingen van de stichting. Vanwege de onzekere situatie in 2020 zijn alle

bestemmingsreserve bestaat uit het voor inflatie gecorrigeerde oorpronkelijke stamvermogen. Zo wil het bestuur zorgen dat het vermogen in reële termen

De rendementen in 2020 zijn grotendeels toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Deze is daarmee weer aangevuld om uit te keren in 2021. De

Liquide middelen

Totaal

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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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

1.050

€

0

Financiële baten

€

578

€

11.432

Overige baten

€

77.179

€

59.210

+

€
€

0

+
0

€
€

1.050

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

78.807

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

423

Overige lasten

€

750

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

70.642

€
€

22.619

13.400

€

507

€

317

23.792

€

14.224

55.015

€

56.418

+

+
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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.

Van de gerealiseerde vermogens groei, is een deel gegaan naar het op peil brengen

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

https://www.molenaarsieperdastichting.nl/wp-content/uploads/j
aarrekening_ANBI_2020.pdf

van de reserves. Er is voor een bedrag van EUR 22.619 besteed aan diverse
medische en humaniteire projecten.

Open

