Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Meindersma-Sybenga Stichting
4 1 0 0 1 9 9 2

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

heida.albert@gmail.com

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

3

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mr. O.B. De Nooij-Bolwijn

Secretaris

T. Okkema

Penningmeester

A. Heida

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?

Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de
gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid
bezitttende instellingen die:
1. het behoud van natuurmonumenten (bij voorkeur in Friesland) beogen, alsook
instellingen die monumentenzorg tot doelstelling hebben
2. voor restauratie van (monumentale) kerken en orgels in het kader van restauraties
in aanmerking komen voor een bijdrage
3. een algemeen maatschappelijk belang nastreven.

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 van de Meindersma-Sybenga Stichting heeft als doelstelling de bezittingen
van de Stichting zo goed en evenwichtig mogelijk te beheren, o optimaal aan haar
doelstelling te voldoen. De Stichting bezit onroerend goed, een effectenpprtefeuille en
liquiditeiten. Het onroernd goed wordt beheerd door de heer Ir. J.W.Ebbers,
rentmeester, de administratie van de effectenportefeiille en liquiditeiten vindt plaats bij
een grote Nederlandse bank.
De Stichting werft niet actief gelden.
De besteding van de opbrengsten vindt na verrekening van kosten conform de
doelstelling plaats.
In verband met het instandhouden van het vermogen vindt een jaarlijlse boeking ten
laste van de exploitatierekening plaats van 15% van de bruto dividenden en 25% van
de jaarlijkse rente.
Statutair is het de Stichting uitsluitend mogelijk rechtspersonen te steunen. Niet in
aanmerking komen projecten die al zijn gestart of afgerond.
De Jaarrekening wordt samengesteld door Deloitte Accountancy & Advies

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting vloeiten voort uit pachten van landerijen, dividenden
van aandelen en rentes van liquiditeiten enobligaties.
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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).

In de reguliere bestuursvergaderingen worden de binnengekomen verzoeken tot
ondersteuning van projecten behandeld.
Aanvragen die aansluiten bij de statutaire doelstelling kunnen een toezegging voor een
bijdrage van de Stichting ontvangen. Een en ander voorzover het binnen het daartoe
jaarijks beschikbaar komend bedrag mogelijk is.

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).

Het bestuur ontvangt op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting een
bestuurdersbeloning, bestaande uit een onkostenvergoeding en niet bovenmatig
vacatiegeld.

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.

Het bestuur heeft -met inachtneming van de RIVM-regels- 4 keer vergaderd, en in de
tussentijd regelmatig onderling overleg gevoerd.

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

De overige uitgevoerde werkzaamheden worden vergoed op basis van en in
overeenstemming met de urenbesteding.

Punten van overleg zijn pachterszaken, het beheer van de portefeuille en de
binnengekomen verzoeken om een bijdrage.
Over pachterszaken is frequent overleg en contact met de rentmeester geweest.
De pachtopbrengsten zijn in 2020 vergeleken met 2019 gelijk gebleven.
De opbrengsten uit liquiditeiten, aandelen en obligaties staan gelet op de huidige
marktomstandigheden onder druk.
Op in totaal 77 aanvragen werd een toezegging tot bijdrage in het betreffende project
gedaan met bedragen varrierend van € 500,- tot € 25000,- per geval.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

6.453.679

5.922.186

€

+

€

6.453.679

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

27.231

€

67.827

Effecten

€

5.469.279

€

5.901.944

Liquide middelen

€

1.376.322

€

1.375.263

+
5.922.186

+

+
€

6.872.832

Continuïteitsreserve

€ 12.879.384

€ 12.815.027

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€ 13.326.511

31-12-2019 (*)

160.086

192.393

€
€

+

+

€ 13.039.470

€ 13.007.420

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 13.326.511

7.345.034

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€ 13.267.220

€

287.041

259.800

+

+
€ 13.267.220
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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

€

0

€

0

Financiële baten

€

168.197

€

230.337

Overige baten

€

22.279

€

8.093

€

167.842

+

€
€

0

+

166.799

+
0

€

+

+

+

€

358.318

€

405.229

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

34.079

€

59.921

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

3.587

Overige lasten

€

69.459

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

3.594

€

72.403

107.125

€

135.918

251.193

€

269.311

+

+
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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.

Open

