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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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	6_RSIN: 850872054
	3_TEL: 0600000000
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
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	18_ML: dhr. R. Olthof, dhr. W. Olthof dhr. H. Stemerding
	51_ML: 1. het onderhouden en exploiteren van het Achterhoeks Planetarium Olthof en dezetoegankelijk houden voor onderwijsinstellingen, Sterrenwachten en anderebelangstellenden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande ver-bandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn.2. De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsen en vrijwilligers te wervenvoor het onderhoud en beheer van het Achterhoeks Planetarium Olthof.3. De stichting dient het algemeen belang.4. De stichting heeft geen winstoogmerk.Wat wil de instelling bereiken:1. het werk van Henk Olthof voor de toekomst veiligstellen en2. belangstellenden hiervan laten genieten.
	53_ML: Rondleidingen verzorgen voor schoolklassen en publiek• de bouwwerken en de mechanieken moeten er representatief uitzien en moeten in goede staat zijn;• er moet voldoende deskundigheid aanwezig zijn voor onderhoud;• er moet voldoende kennis en menskracht aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen;• bezoekers moeten op een adequate en 'klantvriendelijke' manier ontvangen worden;• de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers dient voordurend in het oog gehouden te worden • de kleinschaligheid van het planetarium dient gerespecteerd te worden.Het plannen en mede uitvoeren van werkzaamheden door vrijwilligers en vakmensen valt onder de verantwoordelijkheid van een hiertoe aangewezen bestuurslid. Het behandelen van aanvragen voor rondleidingen en het organiseren van de rondleiders inclusief correspondentie wordt door een bestuurslid behartigd.
	54_ML: 1. D.m.v. een vaste groep donateurs die de stichting jaarlijks steunen met een geldbijdrage.2. Door rondleidingen te verzorgen voor schoolklassenTientallen scholen uit de streek maken graag gebruik van de mogelijkheden van het planetarium voor aanvullende ervaring en kennis voor de scholieren.3.Door het planetarium (op afspraak) open te stellen voor bezoek d.m.v. rondleidingen in het Planetarium. Bezoekers betalen doorgaans een bijdrage p/p voor hun bezoek. Vaak wordt er extra gedoneerd.4. Overige donaties.
	56_ML: De bestuursleden zijn onbezoldigd.
	57_ML: zie: https://www.achterhoeksplanetarium.nl/files/Activiteiten-2020.pdf 
	55_ML: De verkregen inkomsten worden vnl. besteed aan:• onderhoud van de gebouwen• onderhoud van de installaties en apparatuur• Verwarmingskosten• Renovatie en reparatie bolinterieur• opbouwen van reserves voor groot onderhoud en opvang calamiteiten• buffer opbouwen voor een in de toekomst te realiseren ontvangstruimteHet vermogen van de Stichting staat op rekening bij de RabobankPenningmeester en voorzitter kunnen transacties uitvoeren, resp. controleren.
	56: 
	_MLT: https://www.achterhoeksplanetarium.nl/files/Beleidsplan-juli-2021.pdf 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.achterhoeksplanetarium.nl/files/Activiteiten-2020.pdf 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3400
	6_GT: 1373
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 20092
	4_GT: 3400
	9_GT: 21465
	10_GT: 24865

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 3500
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 20774
	9_GT: 591
	4_GT: 
	10_GT: 24865
	5_GT: 20774

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 3500
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 24898
	9_GT: 70
	4_GT: 
	10_GT: 28468
	5_GT: 24898

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 4100
	6_GT: 882
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 0
	8_GT: 23486
	4_GT: 4100
	9_GT: 24368
	10_GT: 28468

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Deze balans laat duidelijk zien dat de Corona zijn invloeden heeft op onze inkomsten.Tengevolge van de coronacrisis is het aantal bezoekers bijna gedecimeerd: 14% t.o.v. het voorgaande jaar.Zie omtrent de aantallen het Beleidsplan: https://www.achterhoeksplanetarium.nl/files/Beleidsplan-juli-2021.pdf 
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	1: 
	1_A7: 1598
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 200
	7_A7: 340
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 340
	12_A7: 2
	13_A7: 642
	14_A7: 2782
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 1322
	19_A7: 1244
	20_A7: 2290
	21_A7: 700
	22_A7: 119
	25_A7: -4123
	23_A7: 1230
	24_A7: 6905

	2: 
	1_A7: 6746
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 100
	7_A7: 370
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 370
	12_A7: 2
	13_A7: 
	14_A7: 7218
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 556
	19_A7: 1057
	20_A7: 1939
	21_A7: 716
	22_A7: 119
	25_A7: 1363
	23_A7: 1468
	24_A7: 5855

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Het Achterhoeks Planetarium boekte over het jaar 2020 een negatief resultaat dat  € 5500.- lager ligt dan het voorgaande jaar toen er nog een positief saldo resteerde.Dankzij de opgebouwde buffer zijn we niet meteen kwetsbaar maar worden extra investeringen voorlopig wel uitgesteld. De al geplande investering t.a.v. het onderhoud aan de bol komt nog niet in gevaar.Wel is te hopen dat er dit jaar weer meer rondleidingen gegeven kunnen worden, al zou dat met minder mensen zijn, als de continuïteit maar gehandhaafd wordt of verbeterd.
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	_MLT: 
	knop: 




