Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Bomenstichting

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 4 1 1 9 7 4 2 5

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

Eusebiusbuitensingel 9, 6828HT Arnhem

Telefoonnummer

0 8 5 0 7 7 7 8 2 1

E-mailadres

info@bomenstichting.nl

Website (*)

www.bomenstichting.nl

RSIN (**)

0 0 2 9 6 1 7 5 1

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 0 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Bart Witmond (ad-interim)

Secretaris

Ines Verbeek

Penningmeester

Bart Witmond

Algemeen bestuurslid

Eric Rood

Algemeen bestuurslid

Peter Lommerse

Overige informatie
bestuur (*)

Jan Borren en Gerrit-Jan van Prooijen. Linda Tiggelman is de bureausecretaris

IB 112 - 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 Bomenstichting heeft als statutaire doelstelling: ‘het bevorderen van de zorg en
aandacht voor bomen, omdat dit een onmisbare schakel vormt in het leven op aarde
en dus onmisbaar is voor de mens, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.’
In de statuten is bepaald dat de stichting dit doel tracht te bereiken door onder meer:
- vergaarde kennis in de vorm van voorlichting en adviezen aan verschillende
doelgroepen over te dragen;
- het stimuleren van overheid, bedrijfsleven, particulieren en instellingen op het gebied
van onderzoek, onderwijs en voorlichting om zich voor dit doel in te zetten en door
coördinerend op te treden bij op dit doel gerichte initiatieven van anderen;
- het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het
algemeen en bij dreigende kap in het bijzonder.

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?

De Bomenstichting zet zich met name in voor de bomen in steden, dorpen en op het
platteland. Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor
te zorgen dat gemeenten en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan,
vraagbaak te zijn bij geschillen over bomen, te helpen met (bezwaar)procedures en zo
nodig zelf voor bomen op te komen. Ook gemeenten krijgen advies, bij voorbeeld bij
het opstellen van bomenverordeningen en het toepassen van regels ter bescherming
van (monumentale) bomen. Verspreid over het land dragen contactpersonen de
doelstellingen van de Bomenstichting uit en zetten zij zich in om burgers en gemeenten
te adviseren. Enkele werkzaamheden zijn:
- Landelijk Register van Monumentale Bomen
- Communicatie/Bomennieuws
- Publicaties
- Pro-actief adviseren

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Bomenstichting is een vrijwilligersorganisatie, waar het bestuur en honderden
contactpersonen hun vrije tijd inzetten om bomen te beschermen en te communiceren
over het belang van bomen.
De Bomenstichting financiert haar activiteiten grotendeels uit de bijdragen van haar
donateurs, adverteerdersgelden van boomspecialisten, bijdragen van de
beheerderabonnees (gemeenten/groenbeheerders/waterschappen), giften, legaten en
uit de verkoop van boeken, brochures en boombordjes. Voor de uitkeringen uit het
Bomenfonds ontvangt de Bomenstichting een vergoeding van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
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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.

https://www.bomenstichting.nl/over-de-bomenstichting/beleidspla
n-2021-2023.html

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

De bestuursleden van de Bomenstichting ontvangen geen andere beloning dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten. De contactpersonen en andere vrijwilligers uit de
achterban van de Bomenstichting ontvangen incidenteel een vergoeding voor
gemaakte onkosten. De Bomenstichting heeft een bureausecretaris in vaste dienst
voor 24 uur per week tegen een marktconform tarief. Er is voor enkele uren per week
een tegen een marktconform tarief boomdeskundige ingehuurd om het secretariaat
met specialistische kennis te ondersteunen en zo de adviesfunctie professioneel in te
vullen.

Open

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.

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

https://www.bomenstichting.nl/over-de-bomenstichting/jaarversla
gen.html

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0

1 9

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

31-12-2019

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

1.857

Financiële vaste activa

€

26.986

€

28.843

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

46.332

Passiva

31-12-2019

€

Continuïteitsreserve

€

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2018 (*)

€

+
€

€

18.363

€

18.363

27.631

+

Totaal

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

75.175

€

+

+
€

36.445

29.011

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

25.229

€

Kortlopende schulden

€

13.501

€

16.983

Totaal

€

75.175

€

45.994

+
€

29.011

27.631

+
€

36.445

€

€

46.332

+

31-12-2018 (*)

45.994

https://www.bomenstichting.nl/over-de-bomenstichting/financien.html

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

59.411

€

62.306

Nalatenschappen

€

16.193

€

10.397

Overige baten particulieren

€

25.000

Som van baten van particulieren

€

100.604

€

72.703

Baten van bedrijven

€

10.940

€

13.667

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

18.016

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

+

€

30.059

129.560

€

116.429

€

16.605

€

9.603

Overige baten

€

53.101

€

13.322

Som van de baten

€

199.266

€

139.354

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2019

2018 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

84.809

68.993

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

106.390

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

84.809

+
68.993

€
€

96.516

191.199

€

165.509

€

54.527

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-633

€

-664

Saldo baten en lasten

€

7.434

€

-26.819

+

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.

https://www.bomenstichting.nl/over-de-bomenstichting/financien.
html

Open

+

