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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.

Stichting Waalwijk Linksaf

Frank den Braven

www.groenlinksaf.nl

Geert Hulsbos

Leo Fallstraat 11, Waalwijk

Marie-Thérese Delsman

Mark van 't Hoff

Nederland

4 1 0 9 9 6 4 1

0

1 0

0 4 1 6 3 3 2 3 2 6

Levensbeschouwing - Politiek

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Petra Boogaard

info@groenlinksaf.nl
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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?

A. Het bevorderen van het bewustzijn van de Waalwijkse bevolking en groepen of 
personen hieruit ten aanzien van:
1. de eigen woon-, werk- en leefsituatie en de daarin voorkomende waarden, normen 
en verbanden
2. de mogelijkheid en noodzaak om zelf deel te nemen aan de vormgeving van de 
eigen woon-, werk- en leefsituatie

B De bevolking van Waalwijk te betrekken bij de besluitvorming rondom henzelf en dit 
mogelijk maken door, waar nodig, bestaande machtsstructuren te doorbreken en te 
streven naar openheid en democratisch bestuur.

De Stichting Waalwijk Linksaf zorgt voor de inkomsten waardoor de Vereniging 
GroenLinksaf in Waalwijk een rol in de gemeentelijke politiek kan spelen.

De leden van GroenLinksaf in de gemeenteraad en de wethouders die namens 
GroenLinksaf in de Waalwijkse gemeenteraad zitten dragen een deel van hun 
raadsvergoeding / inkomsten af aan de Stichting Waalwijk Linksaf
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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).

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden zonder daarvoor beloond te 
worden.

Maandelijkse koffieochtenden voor burgers die met GroenLinksaf in gesprek willen.

Nieuwjaarsreceptie

Vergaderingen door / met de fractie van GroenLinksaf ter voorbereiding van de 
vergaderingen van de Waalwijkse gemeenteraad.

Voorbereiding en uitvoering van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen

Onderhouden van een internetsite

Ondersteuning van raadsleden, wethouders en leden van GroenLinksaf door middel 
van cursussen, seminars en dergelijke

De middelen worden benut om campagne te voeren bij de verkiezingen voor de 
Waalwijkse gemeenteraad.

Ook worden de middelen gebruikt om de Vereniging GroenLinksaf activiteiten te laten 
ontplooien met en voor haar leden.

Verder wordt een deel van het inkomen gebruikt om locale initiatieven op sociaal of "
groen" gebied te ondersteunen.

Open

Open
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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.

64.309 55.492

64.309

64.309

64.309 55.492

0

64.309 55.492

64.309

55.492

55.492

0

55.492
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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

1.171 1.171

1.171 1.171

12.000 13.500

12.000 13.500

13.171 14.671

1.500 100

-4.779 8.817

16.450

17.950

5.754

5.854
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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.

In het jaar 2020 kon - vanaf maart 2020 - vrijwel geen enkele activiteit worden 
ondernomen vanwege de crisis Covid19 / Corona.

Het bestuur hoopt, op basis van berichten van overheidswege, in de 2e helft van het 
jaar 2021 de activiteiten te kunnen hervatten.

In het jaar 2021 wil het bestuur al investeren in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezing die in maart 2022 gehouden gaan worden.

Open


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


