Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Doe mee! Molenlanden

Nummer Kamer van
Koophandel

7 1 6 3 9 4 8 9

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

Putstraat 2, 2959 CA Streefkerk

Telefoonnummer

0 1 8 4 6 8 2 8 5 3

E-mailadres

info@doemeemolenlanden.nl

Website (*)

www.doemeemolenlanden.nl

RSIN (**)

8 5 8 7 9 2 9 4 1

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Politiek
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 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

J.T. van Heukelum

Secretaris

C.P. den Haak

Penningmeester

J.A.D. de Wit

Algemeen bestuurslid

J.C. de Bruijn

Algemeen bestuurslid

C. Heiden

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Zie "Statuten Doe mee! Molenlanden" op onze site.
https://doemeemolenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/10/Statuten-Doe-mee-Molenla
nden.pdf

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?

Zie "Beleidsplan Doe mee! Molenlanden (v.1.2) op onze site.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De leden betalen jaarlijks €25contributie en bepalen zelf of zij vrijwillig een extra
donatie leveren. Wethouders en raadsleden dragen volgens de geldende interne
regeling een vast maandelijks bedrag af, dat bestemd is voor het campagnefonds voor
de eens in de vier jaar te houden GR-verkiezingen.
De Gemeente Molenlanden betaalt afhankelijk van de grootte per fractie in de GR een
jaarlijkse vergoeding (fractiegelden) van bepaalde door de fracties te maken kosten.
Na afloop van een jaar moeten de desbetreffende uitgaven worden verantwoord en de
eventueel niet bestede fractiegelden worden terugbetaald.
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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).

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

https://doemeemolenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018
-10-22-Beleidsplan-Doe-mee-Molenlanden-v1.2.pdf

Open

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

Bestuur en leden doen al hun werk vrijwillig en onbetaald.
Wethouders en raadsleden ontvangen hun vergoeding volgens de wettelijk geldende
normen rechtstreeks van de Gemeente Molenlanden.

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.

Normaliter organiseert Doe mee! Molenlanden maandelijks een openbare bijeenkomst
op steeds verschillende locaties, waar contact is met de inwoners van de
desbetreffende kern en waar in elk geval de actuele locale zaken en de politieke
agenda worden besproken.
Verder nemen wij altijd deel aan alle jaarmarkten, of speciale evenementen als de
Fokveedag binnen de Gemeente Molenlanden.
Helaas heeft de Corona-epedemie hier in 2020 een streep doorgehaald. Ter
compensatie hebben wij bij alle inwoners een extra uitgebreide flyer bezorgd om hen
over onze daden en plannen te informeren en ook onze leden zijn niet vergeten met
een aan huis bezorgd boeket gele rozen.
Over de publieke activiteiten van onze fractieleden mag niet onvermeld blijven, dat
voor het eerst in de gemeentelijke geschiedenis in het openbaar en officieel een
bepaalde dag in het teken is geplaatst van onze Lhbtqi+ gemeenschap.

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

Dit jaar n.v.t.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

0

€

3.108

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

3.161

€

2.176

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

3.161

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

126

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

12.468

€

6.303

+
€

5.284

+
€

12.468

+

Totaal

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

15.629

€
€

0

€
1.582

€

+

3.772

+

€

1.582

€

3.772

Bestemmingsfondsen

€

12.227

€

6.051

Voorzieningen

€

1.720

€

1.865

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

100

€

25

Totaal

€

15.629

€

11.713

+
€

0

6.429

+
€

31-12-2020 (*)

11.713

+

+

Activa:
Immateriële vaste activa waren de stichtings- en huisstijlkosten uit 2018, Zijn in 2021 volledig afgeschreven.
Materiële vaste activa is campagnematerieel als Doe mee! zeildoek, standmeubilair, wind- en regenjacks, T-shirts, enz., af te schrijven in 5 jaar.
Liquide middelen: De toename in het boekjaar 2021 sluit aan bij het batig saldo van € 6.165 van de hierna vermelde Baten en Lasten
Passiva:
Bestemmingsfondsen bestaat uit het campagnefonds voor de GR-verkiezingen in 2022.
Voorzienigen bevat de afschrijvingen.
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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

€

1.105

€

1.105

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

3.135

€

2.230

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

6.550

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

1.105

1.105

€

+

€

+

€

6.600

9.685

€

8.830

0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

10.790

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

373

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

4.252

9.935

6.214

€

828

4.625

€

7.042

6.165

€

2.893

+

+
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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.

Baten:
Subsidies van overheden: fractiegelden van de Gemeente Molenlanden.
Giften en donaties van particulieren: lees van onze leden.
Overige giften: Afdracht van wethouders en raadsleden voor het Campagnefonds.
Lasten:
Afschrijvingen: wij hanteren een Kasstelsel. De boekwaarde van activa valt af te leiden
uit de balansposten vaste activa minus voorzieningen.

https://doemeemolenlanden.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021
-01-14-Jaarrekening-DMM-2020.pdf

Open

