Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Manege De Boerskotten

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 2 7 1 4 8

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

Boerskottenlaan 35, 7574 VB Oldenzaal

Telefoonnummer

0 5 4 1 5 2 0 4 2 3

E-mailadres

info@manegedeboerskotten.nl

Website (*)

www.manegedeboerskotten.nl

RSIN (**)

0 0 6 5 5 6 9 5 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Sport
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

WJM Reef

Secretaris

IC Lubbers

Penningmeester

GHJM Heitkamp

Algemeen bestuurslid

GJ Gutjens-van der Schoot

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

het paard- en ponyrijden voor mensen met een beperking in de regio Oldenzaal

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 paard- en ponyrijden voor mensen met een beperking in de regio Oldenzaal
Hiertoe heeft de stichting een manege in eigendom, welke is gebouw op grond in
erfpacht van de gemeente. Voor het doel zijn acht paarden/ponys aangeschaft. Circa
90 ruiters wordendoor drie gecertificeerde instructrices -in deeltijd- met behulp van
circa 40 vrijwilligers geholpen met therapeutisch paardrijden.
Overdag wordt de manege verhuurd aan Stichting Aveleijn die er voor mensen met
een beperking dagbesteding geeft.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan uit:
= bijdragen van de ruiters
= opbrengsten van verhuur van de manege aan een instelling die er dagbesteding
uitvoert
= schenkingen
= andere opbrengsten
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

de inkomsten worden besteed aan:
= loonkosten van de instructrices
= kosten van verzorging van de acht paarden
= onderhoud van de manege
Het vermogen van de stichting zit in:
= ons gebouw, de manege
= op onze bankrekening
= onze acht paarden
= zonnepanelen

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

Open

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

statutair wordt het bestuur NIET beloond. Alleen gemaakte kosten mogen worden
gedeclareerd en vergoed

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 2021 zijn in de NIET-corona-sluitingen, wekelijks paardrijlessen gegeven aan onze
90 ruiters en amazones.
de activiteiten zijn verder verwoord in ons secretarieel jaarverslag dat op de website
www.manegedeboerskotten.nl gebupliceerd wordt

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

https://www.manegedeboerskotten.nl/anbi/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

47.201

47.292

€

+

€

47.201

Voorraden

€

1.000

€

650

Vorderingen &
overlopende activa

€

10.624

€

6.392

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
47.292

€

+
€

29.903

+
€

37.856

36.945

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

85.057

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

41.077

€

37.166

Bestemmingsreserve

€

18.194

€

18.194

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

€
26.232

Passiva

84.237

55.360

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

4.000

€

4.000

Langlopende schulden

€

8.077

€

8.608

Kortlopende schulden

€

13.709

€

16.269

Totaal

€

85.057

€

84.237

+
€

+
€

59.271

+

De WOZ-waarde van het gebouw bedraagt €116.000
De kortlopende schulden / overlopende passiva bestaan uit :
= Nog te betalen personeelskosten over november/december 2020 € 8.458,53
= nagekomen kosten over 2020 € 798,69
€ 8.169,64
De vooruit ontvangen bedragen bestaat uit vooruit ontvangen sponsorgelden: € 4.452,=

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

56.715

€

63.295

Subsidies van overheden

€

1.708

€

4.700

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

1.000

Overige subsidies

€

€

4.000

Baten van subsidies

€

1.708

€

9.700

Baten sponsorbijdragen

€

9.833

€

7.096

Giften en donaties van particulieren

€

13.364

€

13.033

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+
13.364

€

9.959

€

22.992

€

5.212

21.055

+

€

86.832

€

124.138

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

19.511

€

17.829

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

47.467

€

41.925

Huisvestingskosten

€

10.831

€

12.196

Afschrijvingen

€

741

€

525

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

3.884

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

€
€

487

2.550

€

€
€

15.778

82.921

€

90.803

3.911

€

33.335

+

+
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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.

Ook dit jaar heeft de coronapandemie voor de stichting bijzondere gevolgen gehad.
Meerdere keren zijn er geen paardrijlessen gegeven omdat er sprake was van een
lockdown. Ook heeft de dagbesteding een periode stilgelegen. Gelukkig is deze in de
laatste lockdownperiode wel doorgegaan.
Door de overheid werden financiële maatregelen getroffen. De stichting heeft dit jaar
geen gebruik kun-nen maken van de overheidsregelingen die vanwege de lockdown
waren getroffen. Wel hebben we ook in 2021 van de regionale bevolking steun
ondervonden. Corona gerelateerd hebben we schenkingen ontvan-gen ter grootte van
€ 1.224,99.
De donaties zijn grotendeels niet vooraf in te schatten. In de begroting worden slechts
die bedragen opge-nomen waarvan de toezegging is gedaan.
Aan de uitspraak van minister Koolmees om de (sport-)verenigingen te steunen door
de contributie te blijven doorbetalen is door de meeste ruiters gevolg gegeven.
.

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

www.manegedeboerskotten.nl/anbi

Open

