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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: 
	51_ML: De Stichting heeft ten doel het geven van steun aan instellingen, welke het onderwijs op de grondslag van de antroposofie van Dr. Rudolf Steiner bevorderen, meer in het bijzonder het geven van financiële steun aan de stichting“Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid", teneinde het onderwijs aan de door deze stichting geëxploiteerde scholen, waar nodig, te bevorderen.” 

De Vrije Basisschool is via het SPIL-centrum verbonden met de Vrije Kinderopvang De Wonderboom. SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren De stichting zoekt naar wegen om de financiële steun uit te breiden naar de vrije kinderopvang en overige vrije scholen en kinderopvang in de regio (De Kempen). In dit verband - en om te voldoen aan de huidige wetgeving (denk aan de WBTR) - heeft de stichting een aanpassing van haar statuten in gang gezet.
	53_ML: Stichting tot Steun verstrekt subsidies aan Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid. De in enig schooljaar van ouders ontvangen schenkingen zijn de basis voor de toekenning van de subsidie in het daaropvolgende kalenderjaar. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden (aftrek van beheer- en administratiekosten, sparen voor toekomstige subsidies (bijv. nieuwbouw), voldoende saldo om subsidie verstrekking mogelijk te maken). 
De directie en medewerkers van de vrije school worden niet op de hoogte gesteld van de schenking van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders van Stichting tot Steun een brief met het verzoek een schenking toe te zeggen waarmee de kosten van de antroposofische component van het onderwijs kan worden bekostigd. Ouders maken zelf een keuze om naar eigen inzicht en draagkracht te schenken aan het antroposofisch onderwijs. Zij geven hun keuze aan op een toezeggingsformulier dat voor Stichting tot Steun de basis is voor de inning van de schenkingen.
	54_ML: Via schenkingen.

	56_ML: De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

	57_ML: De schenkingen zijn aangewend voor de invulling van de antroposofische component van het onderwijs. De school geeft op eigen wijze vorm aan de activiteiten, conform een jaarplan en legt na afloop van het kalenderjaar verantwoording af aan de stichting. De activiteiten zijn mede mogelijk door de schenkingen. Veel voorkomende activiteiten zijn:
- (bij)scholing leerkrachten m.b.t. de antroposofie in het onderwijs
- Vakles euritmie, met pianobegeleiding
- Toepassing natuurlijke materialen in de lessen handarbeid
- Toepassing antroposofische leermiddelen
- Jaarfeesten
- Kunstzinnig onderwijs
- Muziekonderwijs
- Gebouwelijke investeringen bijv. een bijdrage aan coulissen of een speeltoestel.

	55_ML: De ter beschikking staande middelen worden aangehouden op bankrekeningen.
Zie verder "doelstelling" en "beleidsplan".
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	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

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

	5_ML: De continuïteitsreserve bedraagt 5.000,- wat overeenkomt met ongeveer 1,5 keer de jaarlijkse operationele kosten.

De stichting heeft een bestemmingsreserve van 140.000,-. Met deze reserve geeft de stichting uiting aan haar wens om de door de school gewenste nieuwbouw financieel te ondersteunen m.b.t. het gebruik van natuurlijke materialen en specifieke inrichting op antroposofische grondslag. Daarnaast zet de stichting geld opzij om de renovatie van het speeltoestel bij de hoofdingang mogelijk maken. Het beoogde bedrag van de bestemmingsreserve is 145.000,-.

In het jaar 2021 worden diverse veranderingen in gang gezet. Hiervoor staat onder Overige reserves een bedrag van 12.139,-. Het zal worden besteed aan aanschaf en beveiliging IT apparatuur, omzetting statuten, inschakeling deskundigen, extern administratiekantoor en verder onvoorziene uitgaven. Het bedrag dat van deze reserve niet nodig blijkt te zijn zal worden gebruikt voor subsidie verstrekking aan de school en/of toevoeging aan de bestemmingsreserve.
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