Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Pinetum Blijdenstein
4 1 1 9 9 9 9 9

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

Postbus 49, 1200 AA Hilversum
0 3 5 6 2 3 1 1 2 3

E-mailadres

info@pinetum.nl

Website (*)

www.pinetum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 6 7 4 8 7 7
Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

5 1

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. F.R. Willink

Secretaris

Drs. I.T.H. Hilhorst

Penningmeester

A.E.M. van Gilse

Algemeen bestuurslid

Prof. Dr. J.H.D. Wolf

Algemeen bestuurslid

Prof. Dr. P.H. van Tienderen

Overige informatie
bestuur (*)

Mevrouw H.M.A. Belderbos, alg. bestuurslid
Mevrouw T.Y. Goderie, alg. 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?

De stichting heeft ten doel het beschermen en behouden van de mondiale biodiversiteit
van gymnospermen (coniferen en andere naaktzadigen), in het bijzonder het
beschermen van met uitsterven bedreigde gymnospermen-soorten en het bevorderen
van kennis van gymnospermen in de ruimste zin van het woord.

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?

Het beheren en gericht uitbreiden van de unieke collectie Gymnospermen, met
speciale aandacht voor met uitsterven bedreigde soorten; de wetenschappelijke
administratie van de collectie; het beheer en onderhoud van de tuin, zodanig dat de
collectie zich optimaal kan ontwikkelen en goed tot zijn recht komt voor bezoekers.
Daarbij maken we van de tuin een aantrekkelijke en interessante verblijf- en
ontmoetingsplaats; het verwerven, behouden en verspreiden van kennis over
Gymnospermen om daarmee de belangstelling voor deze plantengroep en het
bewustzijn van het belang ervan bij alle doelgroepen te vergroten; het combineren van
natuur en cultuur door zodanig om te gaan met tuin en gebouwen dat deze een
platform zijn voor -culturele activiteiten als exposities, muziekuitvoeringen en lezingen;
·sociale activiteiten als (senioren)ontvangsten, trouwpartijen en vergaderingen;
·educatieve activiteiten voor scholen en andere groepen belangstellenden. Om dit alles
mogelijk te maken dragen we zorg voor een krachtige, vrijwel geheel uit vrijwilligers
bestaande organisatie, een breed draagvlak in de samenleving en een gezonde
financiële basis. Pinetum Blijdenstein is het gehele jaar geopend.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het tot verwezelijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt
vekregen door: a) subsidies, giften en donaties; b) een mogelijk voordelig resultaat van
openstelling van Pinetum Blijdenstein voor het publiek en van verdere activiteiten van
de stichting; c) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; d) hetgeen op
andere wijze verkregen wordt.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan exploitatiekosten van de botanische tuin,
personeelskosten, beheer en behoud van de collectie, marketing en communicatie,
afschrijvingen en overige bedrijfskosten.

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

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

Open

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging of andere
vergoedingen, behoudens mogelijke vergoeding van onkosten.
Het personeelslid in vaste dienst ontvangt een salaris op basis van een interne
regeling.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.pinetum.nl/library/Stichting-Pinetum-BlijdensteinActiviteitenverslag-2020.pdf

Open

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

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

€

€

€

€

1.512

€

€

€

€

€

€

+

190.860

22.167

167.181

1.512

+

€

€

€

€

5.778

31-12-2019 (*)

€

€

€

€

€

€

+

175.306

8.347

161.181

5.778

De stijging in het balanstotaal wordt veroorzaakt door een aantal geoormerkte subsidies en giften die in het verslagjaar zijn verkregen, maar niet in dat
jaar zijn uitgegeven.

Liquide middelen

Totaal

€

Effecten

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Financiële vaste activa

Voorraden

€

Materiële vaste activa

€

€

Immateriële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

31-12-2020

Activa

Passiva

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

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balans

Balansdatum

2
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

27.921

€

45.697

Subsidies van overheden

€

25.000

€

25.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

40.000

€

29.800

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

65.000

€

54.800

Baten sponsorbijdragen

€

8.000

€

2.500

Giften en donaties van particulieren

€

9.908

€

14.242

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+
9.908

€

+

€
€

+
14.242

+

+

€

110.829

€

117.239

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.959

€

4.791

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

2.296

€

2.191

Communicatiekosten

€

5.425

€

4.687

Personeelskosten

€

55.530

€

58.054

Huisvestingskosten

€

32.057

€

33.055

Afschrijvingen

€

5.564

€

6.662

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

12.265

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€
€

6.512

115.096

€

115.952

-4.267

€

1.287

+

+
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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.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de daarbij door de overheid opgelegde
maatregelen waren de inkomsten uit gewone bedrijfsuitoefening in het verslagjaar
beduidend lager. Dankzij enkele bijzondere baten (sponsoring t.b.v. projecten en een
extra gift van het Steunfonds) kon het verlies beperkt blijven.

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

https://www.pinetum.nl/library/Stichting-Pinetum-BlijdensteinJaarrekening-2020.pdf

Open

