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 bevordering van Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
812626436
Nieuweweg-noord 251, 3905 LW Veenendaal
0318-517310
info@
Voorzitter
D. Hendriks van Warbij
Penningmeester
A. Krijgsman
Secretaris
A.A. Hak
Leden
D.J. Griep
D. Guiljam
E. Verwoerd
M. Weststrate

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.

De doelstelling van de instelling is opgenomen in
artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering
van schoolonderwijs op gereformeerde
grondslag, zoals in artikel 2 van de statuten is
omschreven.
2. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
a. haar leden hulp te bieden bij de oprichting en
instandhouding van scholen;
b. mede te werken aan de bloei van deze
scholen;
d. haar leden voorlichting te geven met
betrekking tot de toepassing en naleving van
de wettelijke voorschriften ten aanzien van
de scholen en het personeel;
e. alle andere wettige middelen, die tot de
gestelde doelen dienstig kunnen zijn.
De vereniging heeft als nevendoel het faciliteren
van psychosociale hulpverlening, verleend door het
Ds. G.H. Kerstencentrum, zie artikel 4 van de
statuten.
1. Onder psychosociale hulpverlening wordt o.a.
verstaan:
a. opvoedingsondersteuning;
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b. ambulante gezinsbegeleiding;
c. andere vormen van hulp aan jongeren en/of
ouderen.
2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
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.

Jaarverslag inclusief jaarrekening 2019.

Beloningsbeleid bestuur: geen beloning
Beloningsbeleid directie en personeel: geen
directie en personeel in dienst; derhalve n.v.t.
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