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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.
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	Baten
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	1: 
	0: Stichting Lonneker Molen
	13: Gj Takkenkamp
	5: www.lonnekermolen.nl
	15: C.Purmer
	2: G vd Molenlanden 33
	4_EM: lonnekermolen@gmail.com
	14: Y.Holwerda-Bakker
	16: H.Levink
	17: P.Krekels
	10: alleen Nederland
	1_KVK: 63879026
	11_A4: 0
	12_A4: 100
	7: [Kunst en cultuur - Monumenten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 855438204
	3_TEL: 0651352712
	20: Algemeen publiek
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	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Overig
	18_ML: er zijn nog meer bestuursleden: H.Herink, E.Rinsma
	51_ML: SBI-code-Monumentenzorg. Het behoud van de Lonneker Molen (rijksmonument) door en voor Lonneker in het bijzonder het (doen) beheren, exploiteren en onderhouden van de Lonneker Molen. Een uitvoering geven aan het projectplan van akker tot bakker, waaraan een educatief programma voor leerlingen van de buitenschoolse opvang, basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.
	53_ML: Zoals is vermeld beheert, onderhoud en exploiteert de Stichting de Lonneker Molen, omdat de Gemeente Enschede geen geld erin steekt. Van de rijksoverheid wordt enig geld ontvangen in de vorm van de SIM.
De vrijwilligers zijn actief in het
-onderhoud molen (molenaars en andere vrijwilligers
-onderhoud molenerf
-educatie-activiteiten
-evenementen
-runnen van de molen winkel
-het malen van graan
-werven van donateurs
Dit alles om inkomsten te generen die het dure jaarlijkse onderhoud en andere kosten te kunnen financieren. De kosten bedragen gemiddeld 20.000,00 euro per jaar. Eens in de 10 jaar -als er grootschalig onderhoud moet worden gepleegd- bedragen deze kosten meestal een veelvoud van dit bedrag
	54_ML: molenwinkel en donateurs en andere giften (bijv. Rabo-clubactie)
	56_ML: geen van de vrijwilligers (incl. bestuur) ontvangen een beloning
	57_ML: is niet aanwezig. Dan zouden alle bestuursverslagen moeten worden meegezonden op facebook is ook het een en ander te bekijken.
-runnen van d emolenwinkel
-onderhoud molen
-onderhoud molenerf
-helaas geen educatie vanwege de covid-beperkende maatregelen

	55_ML: zie antwoorden eerder; daarnaast zijn er uitgaven voor scholing enz. voor vrijwilligers
	56: 
	_MLT: www.lonnekermolen.nl
	knop: 

	57: 
	_MLT: nvt
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 21988
	6_GT: 10501
	7_GT: 0
	5_GT: 15951
	3_GT: 
	8_GT: 7991
	4_GT: 21988
	9_GT: 34443
	10_GT: 56431

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 
	4_GT: 56431
	10_GT: 56431
	5_GT: 56431

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 
	4_GT: 42300
	10_GT: 42300
	5_GT: 42300

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 18029
	6_GT: 2969
	7_GT: 0
	5_GT: 11746
	3_GT: 
	8_GT: 9556
	4_GT: 18029
	9_GT: 24271
	10_GT: 42300

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

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

	5_ML: De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en getoetst door een administratiekantoor. Jaarlijks worden middelen gereserveerd voor onderhoud van de molen. Deze bedragen zijn opgenomen in de Stichting Onderhoudsfonds Lonneker Molen. Hiervoor wordt een separaat formulier ingestuurd. (RSIN: 802913830)
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	1: 
	1_A7: 89479
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 2630
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 1541
	11_A7: 4171
	12_A7: 1
	13_A7: 6000
	14_A7: 99651
	15_A7: 68042
	16_A7: 0
	17_A7: 1597
	18_A7: 15
	19_A7: 0
	20_A7: 18392
	21_A7: 1544
	22_A7: 210
	25_A7: 5391
	23_A7: 4460
	24_A7: 94260

	2: 
	1_A7:  66486
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 5775
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 5137
	11_A7: 10912
	12_A7: 6
	13_A7: 5107
	14_A7: 82511
	15_A7: 48722
	16_A7: 0
	17_A7: 1496
	18_A7: 0
	19_A7: 0
	20_A7: 19672
	21_A7: 1444
	22_A7: 256
	25_A7: 4755.309999999998
	23_A7: 6165,69
	24_A7: 77755.69

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Er wordt geen jaarrekening opgemaakt; wel een winst en verliesrekening en een balans die dan ter controle gaat naar accountantskantoor Groeneveld&Semmekrot 
	JV: 
	_MLT: nvt
	knop: 




