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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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	51_ML: De Stichting Vrienden van de Grote Kerk heeft ten doel het verlenen van financiële steun tot instandhouding en verbetering van de Grote Kerk, staande aan de Loolaan 16 te Apeldoorn, met inbegrip van het zich daarin bevindende orgel, in ieder geval voor zolang dit gebouw in overwegende mate in gebruik is van de wijk "Protestantse Centrumgemeente Grote Kerk" van de protestantse gemeente te Apeldoorn, al dan niet in samenwerking met andere kerken; 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.
	53_ML: De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: a. het houden van culturele manifestaties en het ontplooien van andere activiteiten in en rond dit kerkgebouw en eldersb. het vormen en instandhouden van een kapitaalfonds, uit de opbrengst waarvan, door voeding van het onderhoudsfonds, op den duur het periodieke onderhoud van de Grote Kerk ook op lange termijn, voorzover mogelijk, kan worden verzekerdc. het vormen van een onderhoudsfonds ten behoeve van het periodieke onderhoud van de Grote Kerk.De stichting beoogt niet het maken van winst.
	54_ML: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:a. netto-opbrengsten van de activiteitenb. subsidies en donatiesc. schenkingen, erfstellingen en legatend. alle andere verkrijgingen en baten
	56_ML: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
	57_ML: De mogelijkheid om in 2021 activiteiten te organiseren was, net als vorig jaar, beperkt als gevolg van de voortdurende coronacrisis. Desondanks werden de werkzaamheden voor een   facilitairgebouw volgens plan uitgevoerd. Met deze nieuwe voorziening is de kerk in de toekomst nog aantrekkelijker voor theatervoorstellingen en concerten. Eveneens werd fors geïnvesteerd in de ventilatievoorziening van gebouw Irene.
Wilhelminaconcert 2021
Met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en het RIVM, vond op 31 augustus het Wilhelminaconcert plaats. Hiermee werd de jaarlijkse traditie in ere gehouden en hebben 
177 muziekliefhebbers van het concert kunnen genieten. Het concert werd verzorgd door 
onze vaste gasten André van Vliet, Arjan en Edith Post, Johan Bredewout en Mark Wester.
Archief
Het bestuur is van mening dat documenten van de Stichting Vrienden te allen tijde voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Gestart wordt met een onderzoek naar de mogelijkheden 
de archiefstukken op te bergen in het CODA-archief.   

	55_ML: Het bestuur bepaalt jaarlijks tot welk bedrag het batig saldo van het voorgaande jaar aan de verschillende fondsen wordt toegevoegd.
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	_MLT: https://vriendenvandegrotekerk.nl/anbi
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	9_GT: 10080
	4_GT: 1739736
	10_GT: 1749816
	5_GT: 1739736

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 2998
	4_GT: 1685581
	10_GT: 1688579
	5_GT: 1685581

	2: 
	1_GT: 
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	5_ML: De post Effecten is met € 104.270 toegenomen tot € 1.514.682.
De stijging is voor € 105.063 te verklaren uit een positief koersresultaat over het jaar 2021. Het resterende saldo van minus € 793 betreft de mutatie tussen aan- en verkoop van effecten. Ondanks de Covid-pandemie en de daardoor sterk fluctuerende aandelenmarkten hebben wij over 2021 een netto rendement (koersresultaat en dividenduitkering, verminderd met kosten van vermogensbeheer) van 7,5% behaald op een gematigd defensieve portefeuille. Het gemiddeld netto rendement (dus ná kosten) van de vermogensbeheerders in Nederland lag bij bovenstaand beleggingsprofiel in dat jaar op 8,0%.
De kosten van vermogensbeheer kwamen uit op 0,80% van het gemiddeld belegd vermogen (vorig jaar 0,69%). 
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	3_ML: De bijdrage voor het inzamelen van oud papier is conform overeenkomst met de gemeente Apeldoorn vanaf het tweede kwartaal 2020 komen te vervallen. Dit betekent een lagere opbrengst uit activiteiten. 

Het traditionele Wilhelmina-concert kon als gevolg van de lockdown-maatregelen ten gevolge van de Covid-pandemie slechts door een beperkt aantal bezoekers worden bijgewoond. Het resultaat  van deze activiteit kwam daardoor uit op € 1.400 negatief.

Teneinde de verhuurbaarheid van gebouw Irene op peil te houden, heeft het bestuur besloten, mede als gevolg van de aangescherpte overheidsregels voor wat betreft luchtventilatie, een bijdrage van
€ 60.000 voor het aanbrengen van luchtventilatie-installatie ter beschikking te stellen aan de Stichting Exploitatie Grote Kerk te Apeldoorn.  
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