Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 4 6 9 8 9 0

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

Doctor Schaepmanstraat 23, 4001 CV, TIEL

Telefoonnummer

0 3 4 4 6 0 6 4 5 9

E-mailadres

info@thht.nl

Website (*)

www.thht.nl

RSIN (**)

8 5 4 3 5 5 0 5 4

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 2

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

Dhr. H. Visscher

Secretaris

Dhr. A.H. Wesselink

Penningmeester

Dhr. J.B.G. von Schmidt

Algemeen bestuurslid

Dhr. P.L. Dikker

Algemeen bestuurslid

Mw. E. Rooders - van Geldermalsen

Overige informatie
bestuur (*)

Dit zijn de actuele bestuurders. De vacante functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester zijn eind 2021 ingevuld.

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 heeft ten doel:
a) het verlenen van financiële steun aan de Stichting Toon Hermans Huis Tiel, in de
ruimste zin van het woord;
b) het inzamelen van gelden en het verlenen van financiële steun ten behoeve van het
Toon Hermans Huis Tiel;
c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevordelijk kan zijn.

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?

Het beleidsplan Van Toon Hermans Huis Tiel wordt ook gebruikt voor Stchting Toon
Hermans Huis Tiel en de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel.
De Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel verzamelt primair eenmalige en /
of periodieke donaties / giften via het eigen netwerk.
Er is niet een specifieke periode wanneer dat plaatsvindt. Eenmalige giften zijn
afkomstig van diverse stakeholders zijnde bedrijven, instellingen en stichtingen uit de
regio en natuurlijke personen die besluiten om een eenmalige danwel periodieke
financiele bijdrage te doneren aan Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel.
De ontvangen bedragen worden gestort naar de bankrekening van Stichting Toon
Hermans Huis Tiel op het moment dat financiering noodzakelijk is voor de exploitatie
van het Toon Hermans Huis Tiel.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden voornamelijk verkregen via eenmalige en soms terugkerende
donaties / giften welke worden overgemaakt naar de bankrekening van Stichting
Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel.
Daarnaast worden de eigenbijdrage van deelnemers aan de diverse activiteiten, welke
worden georganiseerd door Stichting Toon Hermans Huis Tiel, gestort op de
bankrekening van Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Tiel.
Er worden normaal gesproken (buiten de recente COVID-pandemie) diverse activiteiten
ontplooid die inkomsten generen. Zie het activiteitenverslag.
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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).

De beschikbare financiële middelen worden gebrukt om de exploitatie van Stichting
Toon Hermans Huis Tiel te financieren teneinde het huis in stand te houden en invulling
te geven aan de maatschappelijke doelstelling.

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

https://www.thht.nl/wp-content/uploads/2022/04/THHTBeleidsplan-2022.pdf

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

Er worden geen beloningen verstrekt aan het bestuur en aan de vrijwilligers.

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.

In het jaar 2021 zijn, als gevolg van de geldende COVID-19 maatregelen helaas
nauwelijks activiteiten uitgevoerd ter realisatie van de doelstelling van de Stichting.

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

Het vermogen staat op de betaal- en op de spaarrekening en is bedoeld voor de
strategische herpositionering van Stichting Toon Hermans Huis Tiel. Wij streven naar
een meer regionale functie; de focus ligt niet alleen op Tiel, maar op het Rivierenland!
Deze herpositionering wordt in alle bedrijfsorganiosatorische facetten verder uitgewerkt
en vergen naar verwachting voor de Stichting materiële investeringen die uit eigen
middelen zullen worden gefinancierd.

Open

In de jaren voorafgaand aan de Corona-pandemie zijn activiteiten ontplooid zoals onder
andere:
- Teamvorming Samenloop voor Hoop Tiel, waarbij 20% van de opbrengst ten bate
kwam aan St. Vrienden van het THHT.
- Toons Kunstkring: opbrengst 100% voor St. Vrienden van het THHT.
- Organiseren van een golfwedstrijd met opbrengst voor St. Vrienden van het THHT.
- Participatie in Roparun met een gedeelde opbrengst voor St. Vrienden van het THHT.
In 2020 is een kookclub opgericht, opbrengst circa € 25.000 voor St. Vrienden van het
THHT. Daarnaast in dat jaar middels sponsoring voor St. Vrienden van het THHT de
financiering van de verbouwing / verhuizing van het Toon Hermans Huis mede mogelijk
gemaakt.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

119.865

€

+
€

0

125.126

+

Totaal

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

119.865

€

+

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

17.529

Totaal

€

119.865

1.281

€
€

101.000

118.845

€

+
€

+
€

1.336

Bestemmingsfondsen

1.281

125.126

+
€

1.336

€

€

119.865

+

125.126

€

5.000

€

125.126

+

Zie de gepubliceerde jaarrekening. De link staat op pagina 6 van dit document.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

131.200

Giften

€

131.200

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

15.056

€

15.056

€
€

15.307

67.647

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

146.507

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

399

Overige lasten

€

470

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

82.703

€
€

145.583

77.500

€

322

€

4.692

146.452

€

82.514

55

€

189

+

+
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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.

Zie de gepubliceerde jaarrekening. De link staat in het kader hieronder vermeld.

https://www.thht.nl/wp-content/uploads/2021/06/4098-Stichting-Vr
ienden-van-het-Toon-Hermans-Huis-Tiel-jaarrekening-20....pdf

Open

