Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat
4 1 0 1 2 1 9 7

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

Katershorn 13, 9989EW Warffum
0 6 3 6 4 5 2 2 0 0

E-mailadres

vriendenvanrottum@gmal.com

Website (*)

vriendenvanrottum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 2 4 0 8 2 2

Natuur en milieu
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Spijker, Dick

Secretaris

de Graaf, Erik

Penningmeester

Nijland, Jan

Algemeen bestuurslid

Dijksterhuis, Willem

Algemeen bestuurslid

Buursma, Albert

Overige informatie
bestuur (*)

Stuijt, Mark

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?

De bevordering van het onderhoud en de instandhouding van de Waddeneilanden
Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes en annex stranden en zanden, zulks
zowel te bescherming van de op die eilanden en die in de oostelijke Waddenzee
aanwezige flora en fauna, als op waterstaatkundige overwegingen met het oog op de
kustverdediging en de stabiliserende invloed van de eilanden op de scheepvaartgeul in
het Eemsgebied, een en ander verder met inachtname van sociale en historische
aspecten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk
kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen
die deel uitmaken van organen van de stichting.

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?

De stichting tracht haar doel oner meer te bereiken door:
a. het onderhouden van contacten met voor genoemde eilanden verantwoordelijke
personen en instanties
b. het bepleiten van de doelstelling van de stichting
c. het activeren van de publieke belangstelling
d. het organiseren en coordineren vanvan op verwezelijking van het doel van de
stichting gerichte activiteiten
e. het verwerven van de voor de werkzaamheden van de stichting benodigde fondsen
f. alle overige middelen welke aan het doel van de stichting bevordelijk kunnen zijn.
g. een jaarlijkse Donateursdag met lezingen, muziek, theater en excursies.
f. het tweemaal per jaar verschijnende donateursblad De Kaap.
h. werkweken en opruimdagen met donateurs op de eilanden.
i. of na de containerramp met de MSC Zoe in januari 2019.
j.als cultuurhistorische gidsen op excursies van Staatsbosbeheer naar Rottumeroog.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donateurs doneren alk jaar hun bijdrage.
Andere instellingen doneren eveneens -jaarlijks- haar bijdrage.
Andere subsidies.
Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
verkrijgt.
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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 Vrienden van Rottum houden de herinnering levend:

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

https://www.vriendenvanrottum.nl/over-de-svrr/#visie

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

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

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 vrijdag 28 augustus heeft de jaarlijkse Werkdag op Rottumeroog plaatsgevonden.
De dag is in samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer georganiseerd
door Albert Buursma en Wim Dijksterhuis.
In januari 2019 was de containerramp. De Vrienden kwamen snel in actie. Nog geen
week later voeren vrijwilligers van de Vrienden met vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat naar Rottumerplaat om de eerste rotzooi op te
ruimen. Dat leverde ons een goede pers op.
Er zijn in 2019 onder auspiciën van de SVRR twee reguliere werkweken op
Rottumerplaat georganiseerd, in augustus en september. Aan de werkweken nemen
altijd zes donateurs van de SVRR deel, begeleid door een bestuurslid en een
medewerker van SBB.
In 2019 heeft de SVRR tien maal deelgenomen aan excursies van Staatsbosbeheer
naar Rottumeroog. Wim Dijksterhuis, Erik de Graaf, Jan Nijland en Mark Stuijt
vertelden de deelnemers aan de SBB-excursies als cultuurhistorische gidsen het
verhaal van de Rottums en het oostelijk Waddengebied

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

https://www.vriendenvanrottum.nl/wp-content/uploads/2020/12
/jaarverslag_2019.pdf

op een jaarlijkse Donateursdag met lezingen, muziek, theater en excursies.
in het tweemaal per jaar verschijnende donateursblad De Kaap.
op werkweken en opruimdagen met donateurs op de eilanden.
of na de containerramp met de MSC Zoe in januari 2019.
als cultuurhistorische gidsen op excursies van Staatsbosbeheer naar Rottumeroog.

Open

Open
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Balans

0 1 – 0 1 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Passiva

01-01-2021

01-01-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

De stichting heeft geen activa.

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

+
0

9.317

€

435

€

9.752

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

9.752

4.833

€

3.120

0

€

7.953

0

€

1.799

+

+

+
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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.

https://www.vriendenvanrottum.nl/wp-content/uploads/2020/12
/financieel_verslag-2019.pdf

Open

