Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Oranjevereniging Oosterbeek
4 0 1 1 9 5 0 4

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

Postbus 5
0 6 1 9 4 1 4 1 5 1

E-mailadres

info@oranjeverenigingoosterbeek.nl

Website (*)

www.oranjeverenigingoosterbeek.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 4 6 2 9 2 6 7
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 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

Wilfried ter Woerds

Secretaris

Karin Janssen

Penningmeester

Irene van Duijvendijk-Haffmans

Algemeen bestuurslid

Renate Bouwman

Algemeen bestuurslid

Tjeerd Dijkstra

Overige informatie
bestuur (*)

Michiel van Duijvendijk

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 feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van de leden van het
Koninklijk Huis, herdenken van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en het
vieren van de bevrijding op 5 mei 1945.

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?

Koningsdag (27 april). Dit wordt jaarlijks gevierd. Sedert de kroning van Koning
Willem-Alexander is er ook de avond tevoren een avondprogramma. Dit staat bekend
als de Koningsnacht (26 april).
Herdenken van gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (4 mei). Dit wordt jaarlijks
met een plechtige herdenking bij het gemeentehuis herdacht.
Bevrijdingsdag (5 mei). Dit wordt om de vijf jaar groots gevoerd. In 2005 met “de
langste ontbijttafel van Nederland”, in 2010 met de “zeepkistenrace” en in 2015 de
kermis in en de vliegshow boven de uiterwaarden.
Naast deze activiteiten regelt de Oranjevereniging Oosterbeek ook de jaarlijkse kermis
op het Raadhuisplein en doet zij mee bij andere activiteiten waarmee zij iets kan
betekenen voor het dorp.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Jaarlijkse ledenbijdrage van onze leden
Jaarlijkse bijdragen van sponsoren (bedrijven in het dorp)
Inkomsten van het verpachten van de consessie voor een jaarlijkse kermis
Periodiek: bijdragen uit fondsen van derden en subsidies van overheden
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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).

Exploitatie van koningsdag en -nacht

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

https://www.oranjeverenigingoosterbeek.nl/anbi/

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

De bestuurders van de Oranjevereniging Oosterbeek ontvangen geen vergoeding. Wel
kunnen voor de vereniging gemaakte kosten gedeclareerd worden. Tijdens grote
evenementen (Koningsdag / 5 mei) wordt hulp ingeroepen van extra vrijwilligers.

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.

2019: georganiseerd zijn een voorjaarskermis, nieuwjaarsreceptie met sponsoren,
koningsnacht, koningsdag, herdenking op 4 mei, kranslegging tijdens de Airborne
Herdenkingen

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

Exploitatie van herdenking op 4 mei
Periodiek: exploitatie vieren bevrijding op 5 mei (eens in de 5 jaar)
Bestuurs- en algemene kosten
Kosten fondsenwerving

Open

2020: georganiseerd : een nieuwjaarsreceptie , samen met ondernemend Oosterbeek.
Verder weinig activiteiten ivm corona, alleen het bezorgen van tompoucen bij
verzorgingstehuizen op Koningsdag. Plus leggen van kransen op 4 mei bij
herdenkingspunten.

2021: georganiseerd, ivm corona ook weinig. Wel: op Koningsdag het rondbrengen
van tompoucen bij verzorgingstehuizen, het beschikbaar stellen van
straatspeelpaketten en het organiseren van een online pubquiz.

Open
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Balans

0 1 – 0 1 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

1.000

€

1.000

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

1.000

€

1.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

1.080

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

82.106

€

79.057

+
€

+
€

82.106

80.137

+
Totaal

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

€

83.106

+

Passiva

01-01-2021

Continuïteitsreserve

€

48.071

€

30.820

Bestemmingsreserve

€

34.000

€

49.000

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

1.000

€

1.000

01-01-2020 (*)

+
83.071

€

80.820

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

35

€

317

Totaal

€

83.106

€

81.137

+
€

81.137

+

€

+

bestemmingsreserve is voor 5 mei vieringen en reserving voor jubileum 2032.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.875

€

0

Subsidies van overheden

€

1.052

€

1.000

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

1.052

+
1.000

€
€

10.878

+

€
€

10.878

12.787

+
12.787

+

+

€

13.805

€

13.787

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

15.270

€

2.306

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

5.248

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

1.902

2.208

€

8.163

22.420

€

12.677

-8.615

€

1.110

+

+
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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.

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

Door coronamaatregelen zijn vele activiteiten in 2020 en 2021 komen te vervallen.
Vandaar dat de som van baten en som van lasten geheel anders is dan in de jaren
daarvoor, en vermoedelijk ook vanaf 2022 zullen zijn.
De meeste giften/donaties zijn ledenbijdragen.
Overige lasten worden gevormd door bestuurskosten, lidmaatschappen en in 2020
voor drukwerk (wat uiteindelijk niet is verspreid).

Open

