Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Goois Natuurreservaat

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 3 0 8 0

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

Nieuwe Meentweg 2

Telefoonnummer

0 3 5 6 2 1 4 5 9 8

E-mailadres

gooisnatuurreservaat@gnr.nl

Website (*)

gnr.nl

RSIN (**)

0 0 1 9 3 9 2 7 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL
3 3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

3 5 0

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

C.J.G. (Kees-Jan) Dosker

Secretaris

R. (Roelien) van den Berg, onafhankelijk bestuurslid

Penningmeester

J. (Hans) van den Bor (portefeuillehouder)

Algemeen bestuurslid

P.A.M. (Peter) Calis namens gemeente Laren

Algemeen bestuurslid

J. (Bart) Heller namens gemeente Hilversum

Overige informatie
bestuur (*)

E.A.S. Rommel, prov.Noord-Holland, M.L.C. Verbeek, gemeente Huizen, H.B.
Boudewijnse, (Gooise Meren), G.C. (Gerard) Knoop, gemeente Blaricum

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Art 2 statuten: De stichting heeft ten doel de instandhouding van het natuurschoon in
Het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen teneinde deze ten eeuwigen
dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden en aan het publiek door vrije
toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen het genot van dat
natuurschoon te verzekeren

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?

Dit is te vinden in ons beleidsplan; aangezien we later dit jaar overgaan naar een
nieuwe website en de precieze url dan wellicht verandert, hieronder voor de zekerheid
een samenvatting. De beleidsplannen zijn altijd te vinden op de website: https://gnr.nl

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1) Bijdragen Participanten (Gooise gemeentes+provincie NH+gemeente Amsterdam)
2) Donateurs
3) Stichting Steun GNR (voor projecten)
3) Exploitatie

Beleidsplan 2020-2023:
H5:
-Beheer en onderhoud van de natuur
-Toezicht en handhaving in de natuurgebieden
-Behouden en beschermen natuur
-Gebiedsexploitatie
H6:
-Natuurgerelateerde projecten (zie de bijlage bij het beleidsplan)
H7:
-Natuureducatie
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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.

Aan de activiteiten en projecten in het beleidsplan (zie boven)
Overtollige liquiditeiten worden aangehouden op spaarrekening bij de huisbankkier,
Rabobank Nederland

https://gnr.nl/media/1426/beleidsplan-2020-2023-stichting-gooisnatuurreservaat.pdf

Open

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

Bestuur: onbezoldigd
Directeur en overige medewerkers: cao provincies

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.

Jaarrekening en jaarverslag is te vinden onder: https://gnr.nl/over-ons/publicaties/

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

https://gnr.nl/over-ons/publicaties/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

830.503

748.277

€

+

€

830.503

+
748.277

€

835.172

Continuïteitsreserve

€

194.613

€

190.034

Bestemmingsreserve

€

1.343.755

€

1.683.081

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
823.087

€

+

1.051.808

+
€

1.658.259

€

2.488.762

31-12-2019 (*)

€
€

+

+

€

1.538.368

€

1.873.115

Bestemmingsfondsen

€

23.965

€

20.922

Voorzieningen

€

275.152

€

275.640

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

651.277

Totaal

€

2.488.762

1.144.183

€

2.195.991

+

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

+
€

2.944.268

€

774.591

€

2.944.268

+

https://gnr.nl/media/1705/2-definitieve-gnr-jaarrekening-2020-met-controleverklaring.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

332.880

€

379.474

Subsidies van overheden

€

3.965.835

€

3.644.672

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.045.560

€

1.029.928

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

5.011.395

+
4.674.600

€
€

120.709

+

€
€

120.709

+
0

€
€

131.194

393.696

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

5.596.178

5.447.770

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

12.000

€

Aankopen en verwervingen

€

44.000

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

2.855.842

€

2.888.064

Huisvestingskosten

€

181.588

€

74.051

Afschrijvingen

€

132.714

€

120.428

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

2.833.809

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

€
€

2.331.821

6.059.953

€

5.414.364

-463.775

€

33.406

+

+
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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.

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

https://gnr.nl/media/1705/2-definitieve-gnr-jaarrekening-2020-met-controleverklaring.pd
f

https://gnr.nl/media/1705/2-definitieve-gnr-jaarrekening-2020-met
-controleverklaring.pdf

Open

