Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Landgoed Windesheim

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 6 9 8 2 9

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

Windesheimerweg 2

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

https://www.landgoedwindesheim.nl/

RSIN (**)

8 1 8 9 6 1 5 5 7

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.F.F. van Voorst tot Voorst - van Heek

Secretaris

N.J. van der Wal

Penningmeester

J.A. Kluiver

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?

De stichting stelt zich ten doel:
het in het algemeen belang doen voortbestaan van het Landgoed Windesheim,
gelegen rondom de midden-achttiende eeuwse buitenplaats: Huis Windesheim,
hetwelk in de Tweede Wereldoorlog is verwoest, alsmede van de nabij gelegen
boerderijen, als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de
Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet, en het uitoefenen van de daaraan
verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen.

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?

Versterking van het karakter van het landgoed door behoud en vergroting van het
landschappelijk schoon en het cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle karakter
van het landgoed. Voor nadere informatie m.b.t het beleidsplan wordt verwezen naar
de site van de stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Ontvangen huur
Ontvangen erfpacht
Ontvangen pacht
Rendementen uit beleggingen
Ontvangen subsidies
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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.

De inkomsten worden voor een belangrijk deel besteed aan het onderhoud van
boerderijen en woningen die deel uitmaken van het landgoed. Het onderhoud van
tuinen, bossen en natuurterreinen brengt jaarlijks ook kosten met zich mee.

www.landgoedwindesheim/stichting

Open

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

Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding conform een door de overheid
vastgesteld maximum bedrag per formele vergadering in de orde van grootte van een
belastbare vergoeding die van toepassing is voor alle instellingen met een ANBI status.

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 de site wordt onder het kopje Restauratie Projecten verwezen naar de uitgeoefende
activiteiten.

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

www.landgoedwindesheim/restauratie projekten

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€ 11.038.673

€

8.764.389

Financiële vaste activa

€

€

0

€

8.764.389

0

+

€ 11.038.673
Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

63.441

€

204.424

Effecten

€

6.711.664

€

5.471.234

Liquide middelen

€

45.185

€

1.432.417

+
€

+
€

6.820.290

Totaal

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

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€ 11.727.773

€ 11.727.773

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

1.816.112

1.578.713

€
4.251.236

€

+

2.523.191

+

€ 17.795.121

€ 15.829.677

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

63.842

€

42.787

Totaal

€ 17.858.963

7.108.075

+
€ 17.858.963

+

Passiva

+
€ 15.872.464

+

+
€ 15.872.464

De materiële activa zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijs. Dit geldt echter niet voor de waarde van de overige activa zoals de waarde van
de effecten. Deze worden in de balans opgenomen tegen de actuele waarde, waarbij dus de ongerealiseerde resultaten van de effectenportefeuille
meegenomen worden in de balans.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

298.379

€

334.609

Subsidies van overheden

€

118.771

€

170.529

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

118.771

€

170.529

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

10.426

€

11.467

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
427.576

€

516.605

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

131.325

€

200.542

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

447

€

0

Overige lasten

€

202.560

€

171.909

Som van de lasten

€

334.332

€

372.451

Saldo van baten en lasten

€

93.244

€

144.154

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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

