Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats "Ockenburgh"
6 2 7 1 3 7 2 8

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

Monsterseweg 4 te 2553 RL Den Haag
0 6 5 3 3 2 6 4 6 2

E-mailadres

penningmeester@buitenplaatsockenburgh.nl

Website (*)

www.villaockenburgh.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 4 9 2 8 7 7 7

Kunst en cultuur - Monumenten
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 0 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C.C.M. Zwinkels - de Jong

Secretaris

N.A.J. Schade

Penningmeester

P.A.W. Vorstermans

Algemeen bestuurslid

C. Smidtman

Algemeen bestuurslid

G.A.R. Pieters

Overige informatie
bestuur (*)

H.W. Middelbeek (algemeen bestuurslid)

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?

1. De Stichting heeft ten doel :
a. de historische Buitenplaats Ockenburgh te behouden als laagdrempelige en
inspirerende verbindings-en ontmoetingsplek met de volgende kernwaarden : historie
behouden, natuur respecteren, mensen verbinden, voorzien in een duurzame
toekomst.
Door een bundeling van krachten een plek te creëren waar mensen mee kunnen doen
en groeien. Van vrijwilligers (jong en oud en van allerlei achtergronden), tot leerlingen
(van allerlei niveaus en opleidingsbehoeften) professionals, trainers en begeleiders.
Het verhuren, verpachten, beheren, vervreemden, verkrijgen en bezwaren van
registergoederen ten name van de Stichting.
b. het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

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?

Organiseren van laagdrempelige culturele evenementen
Organiseren van leerwerkplekken
Verhuren van onroerend goed
Werving gelden van donateurs, fondsen en overheidsinstellingen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Kaart verkoop culturele evenementen
Verhuren van onroerend goed
Van donateurs, fondsen en overheidsinstellingen
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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).

Onderhouden, verbeteren en restaureren Buitenplaats Ockenburgh.
Er wordt een beperkt weerstandsvermogen aangehouden, op een spaarrekening.

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

Open

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

Het bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen.

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.

Activiteiten zijn deels sociaal en deels cultureel, maar steeds bedoeld om mensen met
elkaar in contact te brengen (te verbinden) en daarmee inhoud te geven aan onze
belangrijkste waarde.

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

Er werken alleen vrijwilligers, geen betaalde krachten.

Tot de sociale activiteiten kunnen worden gerekend:
- het uitdelen van porties soep gedurende de corona-periode (diverse acties in
Loosduinen en Westland, in samenwerking met welzijnsorganisaties en het stadsdeel)
om aandacht te geven aan eenzame ouderen (vanwege de sluiting van allerlei
welzijnsvoorzieningen).
Tot de culturele activiteiten kunnen worden gerekend:
- optredens van diverse artiesten (cabaretiers, chansonniers, e.a.)
- een maandelijkse talkshow met actuele en culturele gasten (wethouders, schrijvers
als Jan Terlouw, Yvonne Keuls, Tomas Ross)
- een maandelijkse filmavond (met arthouse films)

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.206.085

1.093.578

€

+

€

1.206.085

+
1.093.578

€

127.315

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
163.379

€

+

907.392

+
€

290.694

€

1.496.779

31-12-2019 (*)

€
€

40.000

120.000

€
38.461

€

+

76.773

+

€

78.461

€

196.773

Bestemmingsfondsen

€

0

€

796.921

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

1.312.512

€

1.027.824

Kortlopende schulden

€

105.806

€

19.698

Totaal

€

1.496.779

€

2.041.216

40.246

947.638

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

€

+
€

2.041.216

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

24.836

€

67.909

Subsidies van overheden

€

158.000

€

291.256

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

438.000

€

332.500

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

596.000

+
623.756

€
€

21.972

+

€
€

21.972

28.889

+
28.889

€
€

4.777

1.312

+

+

€

647.585

€

721.866

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

38.922

€

37.068

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

14.508

€

11.529

Financiële lasten

€

4.202

€

797

Overige lasten

€

32.265

€

26.299

Som van de lasten

€

89.897

€

75.693

Saldo van baten en lasten

€

557.688

€

646.173

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Resultaatbestemming :
- toevoeging bestemmingfonds restauratie villa
- onttrekking bestemmingsreserve restauratie villa
- onttrekking resp. toevoeging) verige reserve

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://villaockenburgh.nl/wp-content/uploads/2021/06/Definitieve-jaarrekening-202
0-Stichting-tot-behoud-van-de-Historische-Buitenplaats-Ockenburgh-was-getekend.
pdf

€ 676.000 (2019 : € 621.256)
€ - 80.000 (2019 : €
0)
€ - 38.312 (2019 : € 24.917)

Open

