Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Biesbosch Streekfonds ,Beleef en Geef Biesbosch

Nummer Kamer van
Koophandel

5 6 2 6 7 4 5 2

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

Provincialeweg Zuid 50, 4286 LM ALMKERK

Telefoonnummer

0 6 8 3 5 4 6 9 9 4

E-mailadres

penningmeester@biesboschstreekfonds.nl

Website (*)

www.biesboschstreekfonds.nl

RSIN (**)

8 5 2 0 4 8 9 0 7

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. Groenestein

Secretaris

L.C.J. Lijmbach-Schneider

Penningmeester

R. Boeve

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

T. van den Diepstraten, F. Weterings- Stuffertz, J van Oosterhout

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?

doelstelling: - het verwerven van fondsen tbv het Biesboschfonds
- het beheren van de fondsen en het beheren van het subsidieprogramma, waarmee
de gelden beschikbaar worden gesteld tbv projecten die het gebied versterken en daar
door een bijdrage leveren aan en ondersteunen in;
-natuurwaarden en miieukwaliteit, het landschappelijke karakter, duurzame recreatie
-behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige
waarden.
-het bevorderen van de leefbaarheid en het stimuleren van onderzoek in ruime zin.
Het behoud en het versterken van de bijzondere kwaliteiten van de Biesboschregio staat centraal. Het fraaie landschap, de rijkdom aan natuur en
cultuurhistorie dragen als het ware dit fantastische gebied.
Door het bevorderen van duurzame vrije tijdseconomie in de Biesboschregio
is het mogelijk het gebied meer onder de aandacht te brengen, de kwaliteit van het
gebied te versterken en de voorzieningen voor de bezoekers naar een hoger plan te
brengen,

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?

Hoofdthema, Duurzame vrije tijdseconomie, deelaspecten : Natuur, Water, Milieu,
Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme & recreatie. Aanvragen voor financiele bijdrage.
Het Biesbosch Streekfonds beoordeelt of en zo ja, welke mate van bijdrage
noodzakelijk is. Een bijdrage tot maximaal 100% van de projectkosten is mogelijk.
Projecten waarbij de bijdragen en inzet vanuit eigen middelen en andere partijen
samen meer dan 50% zijn, hebben de voorkeur.
Criteria:
Het project moet passend zijn in het hoofdthema.
Projecten die het samenwerken in netwerken of tussen verschillende partijen
ondersteunen, hebben een pré. Dat geldt ook voor projecten die zich richten op het
vergroten van de band tussen de burger en de Biesboschstreek.
De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voordat het project van start gaat te worden
ingediend bij het secretariaat.
Het project moet binnen een jaar na indiening van de donatie-aanvraag van start gaan.
Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten komen deels uit gemeentelijke bijdragen, (voorheen ook provinciale
gelden) , donateurs, bijdragen via ondernemers uit het Beleef & Geeffonds, vrijwillige
giften en via deelname aan de SupportActie.
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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 stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door samenwerking te
zoeken met organisaties en bedrijven in de Biesboschregio.
Door promotie te maken voor de Biesboschregio en het Biesboschfonds, door
contacten te onderhouden met de betrokken gemeenten in het gebied.
waar mogelijk ook het onderwijs bij plannen te betrekken. Uitgaande van de vier O's,
Overheid, Ondernemers, Onderwijs, en Overigen , met name natuurorganisaties,
Brabants Landschap, IVN, Agrarische Natuurverenigingen, Historische Verenigingen,
Biesbosch Museum. Op basis van de geformuleerde doelstelling: het bevorderen
van duurzame vrije tijdseconomie.
Het vermogen van de Stichting staat op een spaarrekening.

Open

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De leden van het Dagelijks Bestuur van het Biesboschfonds, voorzitter
penningmeester en secretaris krijgen halfjaarlijk een maximale bijdrage van
€ 750,-- als vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding kan afhankelijk van de jaarlijkse
aanvragen, bijdragen en de daar voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden naar
beneden worden bijgesteld.

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.

0verzicht activiteiten 2018 t/m april 2021:
Stichting Uitwijks Theater (De Stuiter),
Stichting Biesbosch Museumeiland,
Biesbosch 75 jaar Bevrijd, Altenatuur, faunatoren waterberging Dussen,
Weidevogelfestival, natuurontwikkeling Duyls Bos,
Hop in Altena, hopkuilen in de gemeente,
Veers Erfgoed, standbeeld De Rietsnijder
NP De Biesbosch, informatiepanelen Biesbosch Centrum Dordrecht
ANV Altena Biesbosch plan Ruiterpaden in Altena,
Stichting Vrienden van de Biesbosch, restauratie Witte Keet, Stichting Buitengewoon,
ZLTO Altena Boerenerf dag
Stichting Plukroute Hank, ANV Altena Biesbosch, reparatie pontje
Stichting Vrienden van de Biesbosch, “Biesbosch onder vuur”,
Het Groene Hart, 600 jaar Biesbosch, een gebeurtenis van formaat, boek.
Opbouw Kasteelmuur Geertruidenberg,
Deltaconcerten
Biesboschpad, wandelroute, IVN trektochten, aanleg Jeu de boules baan Andel
Boeken : Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog, boek, De Otters en de otterjagers.

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

Open

04 van 06

2

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

€

10.000

€

10.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

251.587

€

215.758

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

261.587

€

+
€

0

225.758

+

Totaal

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

261.587

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

261.587

225.758

225.758

+
€

€

€

€

261.587

+

225.758

+
261.587

+
€

225.758
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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

€

Giften

€

42.468

€

48.466

Financiële baten

€

17

€

16

Overige baten

€

2.140

€

4.827

€
€

20.000

30.000

€

+

€
€

20.000

+
30.000

€
€

3.216

2.825

€
€

39.252

+

45.641

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

64.625

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

5.573

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

83.309

€
€

22.000

61.550

€
€

1.224

2.925

€

6.914

28.797

€

71.389

35.828

€

11.920

+

+
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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.

Door onderstaande redenen zijn er minder aanvragen voor projecten ingediend dan
voorgaande jaren.
-De gemeenschappelijke regeling (Parkschap) in de Biesbosch is opgeheven. De
gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht zijn samen met Staatsbosbeheer een
nieuwe samenwerking aangegaan.
-Het ontstaan van de nieuwe gemeente Altena. (Gemeentelijke herindeling)
-De Coronapandemie

zie website www.biesboschstreekfonds.nl

Open

