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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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 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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	18_ML: D. Snoeren, algemeen bestuurslid

P.G.M. Backx, adviseur
	51_ML: 1. De stichting heeft ten doel het behoud van de Lambertuskerk te Wouw voor de gehele gemeenschap van Wouw, in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële steun voor het behoud van de Lambertuskerk in de vorm van subsidies, giften of andere gelden, het organiseren van concerten, het onderhouden van contact met met de werkgroep Behoud Lambertuskerk alsmede met de eigenaar van het gebouw,  het raadplegen van deskundigen en al hetgeen overigens aan het doel bevorderlijk kan zijn
	53_ML: Na de oprichting van de stichting in 2015/16 zijn de activiteiten erop gericht om de bevolking van en in de omgeving van het dorp ervan te overtuigen dat het de verantwoordelijkheid is van de gehele dorpsgemeenschap om dit monument/cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst. Kernwoorden: informatievoorziening en bewustwording.

Daarnaast is het werven van financiële middelen essentieel en daar richten de activiteiten van de stichting zich met name op.
 
	54_ML: Inkomsten zijn afkomstig van
a. sponsorbijdragen
b. subsidies
c. donaties van particulieren als "vriend van het Icoon van Wouw"
d. legaten
e. multifunctioneel gebruik van het gebouw 

	56_ML: De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed.
De stichting heeft verder ook geen betaalde krachten in dienst. Voor projecten of gespecialiseerde werkzaamheden worden -als de deskundigheid ontbreekt- deskundigen ingehuurd.
	57_ML: In 2021 zijn de belangrijkste activiteiten geweest:

De stichting heeft gedurende het jaar 3 nieuwsbrieven en 2 brieven naar alle sponsoren en vrienden gestuurd om iedereen op de hoogte te stellen van de voortgang van de restauratie en de activiteiten van de stichting.

Op zondag 18 juli heeft de stichting een manifestatie in de kerk georganiseerd voor alle vrienden en sponsoren en een manifestatie voor nieuwe vrienden. Het officiële gedeelte werd geopend door de voorzitter. Daarna werd informatie gegeven over de toekomstplannen en de financiële positie. Ook de voortgang van de restauratie van de toren werd door prachtige beelden van het restauratiewerk inzichtelijk gemaakt. Het officiele gedeelte werd afgesloten met vier nummers van het saxofoonkwartet Saxoranje.
Voor geïnteresseerden bestond de mogelijkheid -tegen betaling- met de bouwlift boven op de toren een kijkje te nemen.

Ongeveer een week voor 2 oktober is huis-aan-huis een flyer verspreid in Wouw.
Op 2 oktober is de gerestaureerde Phoenix met een gigantische kraan op zijn vertrouwde plaats op de torenspits geplaatst. Op die dag is de gelegenheid geboden de toren zowel van binnenuit via de trappen als via de bouwlift buiten te bezoeken.

   
 
	55_ML: De verkregen inkomsten worden, onder aftrek van de gemaakte kosten, besteed aan de restauratie van de Lambertuskerk.
De stichting is conform de statuten verplicht de verkregen geldmiddelen af te dragen aan het bestuur van de Rooms Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud, die deze geldmiddelen uitsluitend overeenkomstig het doel van de stichting Behoud Lambertuskerk zal dienen aan te wenden. Dit moet blijken uit schriftelijke bescheiden die aan het bestuur beschikbaar worden gesteld. 

Verkregen inkomsten die niet in hetzelfde jaar worden besteed gezien de looptijd van deelprojecten van de restauratie worden in de vorm van liquide middelen aangehouden.
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	5_ML: De bestemmingsreserve is volledig voor de restauratie van de Lambertuskerk bestemd.
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	3_ML: De opbrengsten uit donaties van vrienden en sponsoren en van de acties zoals de 
torenbeklimming hebben ruim € 40.000 opgebracht; 40% meer dan in 2020.

Vermeldenswaard is dat we bij de particulieren 35 nieuwe vrienden hebben en 30 vrienden die hun jaarlijkse bijdrage niet alleen hebben verlengd maar ook verhoogd. Dat is een mooi resultaat! 

Onze sponsoren hebben in totaal € 20.000 geschonken; een groot deel daarvan is eenmalig maar heel positief dat in deze tijd zoveel organisaties willen bijdragen aan het behoud van ons Icoon.

Aan de restauratie van de toren hebben we begin 2021 € 350.000 bijgedragen van de totale kosten van ruim € 800.000. Hierdoor kan de parochie voldoen aan de eis van subsidiegevers zoals de provincie dat de gemeenschap zelf ook een belangrijke bijdrage levert. Eind december hebben we nog € 50.000 bijgedragen aan de meerkosten van de restauratie.
Van de totale kosten van de restauratie van de toren ad € 965.000 heeft de stichting € 400.000 bijgedragen
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