ANBI – PUBLICATIE OP INTERNET
Naar de eisen van de Belastingdienst

Wilt u de blauwe vakken invullen?
Contactgegevens stichting
Naam stichting/vereniging

Fiscaal nummer of RSIN
Postadres
Telefoonnummer
E-mail
De namen en functie van de bestuurders
Toelichting Belastingdienst: hiermee bedoelen
wij de functies van de bestuurders die in de
statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’,
‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

Vereniging tot stichting en instandhouding van
scholen met de Bijbel te Ederveen en
Hilversum
NL0020147147
De Zicht 3
0318-571482
info@calvijnschool-ederveen.com
Voorzitter
R. van Ommeren
Penningmeester
J.C. van Laar
Secretaris
H. Snetselaar

Hoofdlijnen van het beleidsplan (max. 400
woorden)
U dient de kernpunten uit uw beleidsplan te
noteren. Veel scholen hebben dit al verwerkt in
het jaarverslag; dan volstaat een verwijzing
daarnaar.
Toelichting Belastingdienst bij ‘beleidsplan’:
een ANBI moet een actueel beleidsplan
hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier
waarop de ANBI haar doelstelling bereikt. Het
plan mag een meerjarig beleidsplan zijn.

Het beloningsbeleid
Toelichting Belastingdienst: publiceer zowel
het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat
in de statuten staat, als voor de directie van
de instelling. Publiceer ook het
beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze
laatste groep kunt u volstaan met een
verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor
het personeel, als dat van toepassing is.
(Financiële) verantwoording
In de regel zitten het jaarverslag en de
jaarrekening in één document.

De doelstelling van de ANBI status is, dat er
naast de reguliere middelen die vanuit de
Lumpsumbekostiging verkregen word ook extra
middelen geworven kunnen worden die het
mogelijk maken de school op een goede manier
in stand te houden. In het ANBI beleidsplan
wordt uiteen gezet hoe de middelen verworven
worden.
De ontvangen (private) middelen worden onder
andere gebruikt voor de bekostiging van de
schoolplein inrichting, leermiddelen waarvoor
de rijksbekostiging ontoereikend is,
afscheidscadeaus voor schoolverlaters etc.
• Beloningsbeleid bestuur: Alle bestuurders
zijn onbezoldigd.
• Beloningsbeleid directie en personeel: voor
beloning van directie en personeel gelden
de regels zoals neergelegd in het
Beleidskader van de VBSO.
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