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Verklaring Bestuur Stichting Kunst in de Heemtuin omtrent de vereisten van ANBI´s 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor zogenaamde Algemeen Nut Beogende 

Instellingen (“ANBI’s”) gewijzigd. Uit dien hoofde dienen Stichtingen een aantal gegevens te 

publiceren op internet. Bijgaand treft u de verklaring aan van het Bestuur van Stichting Kunst in de 

Heemtuin.  

Publicatievereisten: 

Vereiste Verantwoording 

de naam van de instelling Stichting Kunst in de Heemtuin 

het RSIN/fiscaal nummer 850878056 

de contactgegevens Wij verwijzen hiervoor naar de button “contact” op deze website 

de doelstelling De stichting heeft ten doel: “het promoten van culturele activiteiten in 

de Heemtuin van Leiderdorp en het vergroten van de belangstelling 

voor de Heemtuin en voor de mogelijkheden om natuur en kunst te 

combineren” 

het beleidsplan Het beleid van de stichting is in maart 2012 formeel vastgelegd in een 

beleidsvisie, wij verwijzen hiervoor naar de website. Het bestuur heeft 

besloten de beleidsvisie in 2017 te actualiseren. 

de bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en een aantal algemene leden 

de namen van de 

bestuurders 

Het bestuur bestaat momenteel (januari 2017) uit de volgende leden: 

Voorzitter: mevrouw Y.M. Schreiner 

Secretaris: mevrouw C.G.L. van Deursen 

Penningmeester: de heer C.E. Donatz 

Algemene leden: 

- mevrouw K.G. Galavazi – Oggel 

- mevrouw I. le Rütte 

- mevrouw S. Lutz 

- mevrouw H. Groenendijk 

- mevrouw W. van Duijn 

het beloningsbeleid De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden zijn allen 

onbezoldigd. 

een verslag van de 

uitgeoefende activiteiten 

In 2016 heeft de stichting de tentoonstelling “De Heemtuin Verbeeld IX: 

“Ontheemd”  georganiseerd. Deze tentoonstelling is eind oktober 2016 

afgebouwd. Het verslag van deze tentoonstelling is op onze website 

gepubliceerd. 

een financiële 

verantwoording 

In dit document is op de tweede pagina de meest actuele financiële 

verantwoording opgenomen. 

 

Vragen 

Voor vragen over deze verklaring kunt u per e-mail contact opnemen met het Bestuur: 

secretaris@kunstindeheemtuin.nl. 
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MEEST RECENTE FINANCIELE VERANTWOORDING: 

Staat van baten en lasten over 2016 

 
    2016    2015 

        € 

         

Baten         

Subsidies  21.200    21.000   

Donateurs  255    525   

Bijdragen workshops  100    25   

Overige baten  16    35   

    21.571    21.585 

Lasten         

Projectkosten  20.940    21.073   

Algemene kosten  717    664   

    21.657    21.737 

         

Exploitatieresultaat    (86)    (152) 

 


