
GEGEVENS MBT ANBI-STATUS -STICHTING 

De naam van de instelling 

- Stichting Giersbergse Middel Akker 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 

- 8550 46 788   

Het post- of bezoekadres van de instelling 

- Secretaris Stichting Giersbergse Middel Akker 
Copernicuslaan 4 
5251ZC Vlijmen 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

 De stichting heeft ten doel: 

- Herstel, ontwikkeling en behoud van natuur en cultuurhistorisch landschap, primair in de 
gemeente Heusden. De hoofdlijnen van het beleidsplan 

- Het, waar mogelijk, toegankelijk maken van natuur en cultuurhistorisch landschap ten behoeve 
van educatie en extensieve recreatie. 

- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 

- Het werkplan voor 2022: 
1. Verder uitwerken van de organisatie binnen de Stichting:  

1. Beschrijving en invulling van de voorgenomen projectgroepen binnen het bestuur, en de 
daarbij te ontwikkelen planvorming.  

2. Planvorming voor donatiebeleid en communicatieplan.  
2. Aankoop Duinweg 68 (+ omliggende percelen voor zover financiën beschikbaar zijn)  
3. Financiering hiervoor zeker stellen, waaronder het maken van een begroting voor 

benodigde uren, en kosten voor beplanting en materieel van  
a. Aankoop  
b. Inrichting  
c. Beheer  

4. Aanvraag subsidie functiewijziging bij GOB  
5. Aanvraag subsidie voor inrichting bij GOB  
6. Aanvraag subsidies voor beheer  

1. Oprichten werkgroep beheer Duinweg 68  
2. Taakverdeling in de werkgroep maken, regels opstellen voor vrijwilligers  
3. Beheerplan maken voor het gebied  
4. Aanschaf van materiaal  

7. Oriëntatie op aanvullende aankopen (waarna de acties 2. t/m 6. volgen)  
 
 
 
 
 



- Zie voor het verkrijgen van middelen de statuten, artikel 3:  
‘Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

o Natuur- en/of cultuurgronden 
o Bijdragen en vergoedingen 
o Subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten 
o Alle andere verkrijgingen en baten.’ 

 
- Het beheer en de besteding van het vermogen van de NMVH staat beschreven in artikel 7, lid 3-

4-5 van de statuten: 
‘Van de vermogenstoestand van de stichting en al hetgeen haar financiën betreft, wordt op 
zodanige wijze boek gehouden, dat daarvan te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.’ 
‘Een exploitatiebegroting voor het komende boekjaar -in concept opgesteld door de 
penningmeester- wordt vastgesteld in een bestuursvergadering te houden vóór aanvang van elk 
boekjaar.’ 
‘Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een uitgave 
noodzakelijk blijkt ten gevolge waarvan de begroting moet worden overschreden, kan het 
bestuur de begroting dienovereenkomstig wijzigen.’  

De functie van de bestuurders 

- Voorzitter: Alphons Maria van Dijk 
- Secretaris: Johannes Henderikus Nijënstein 
- Penningmeester: Engelinus Maria Gerardus Melis 
- Bestuurslid: Cornelis Gunnink 
- Bestuurslid: Wilhelmus Theodorus Maria Straver. 

Het beloningsbeleid 

- Het beloningsbeleid staat beschreven in Artikel 4, lid 7 van de Statuten: 
‘De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’ 
 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

- Tot eind 2021 leidde de stichting een slapend bestaan. Na het wijzigen van de statuten begin 
2022 vindt een herstart plaats.  
Zie het werkplan hiervoor voor de plannen voor 2022. 

  



Financiële verantwoording 

- Jaarrekening 2021 
 

 

 

 

- Balans 2021 
 

 
 
 
 

In euro Inkomst

en 2021 

Uitgav

en 

2021 

Saldo Begroti

ng 

Inkomst

en 2021 

Begroti

ng 

Uitgav

en 
2021 

Begroti

ng 

Inkomst

en 2022 

Begroti

ng 

Uitgav

en 
2022 

Projecten:  0,00      

Subsidie IJsvogelwand 461,00       

Subsidie J Kelder  8000,00       

Huur Schuilhut 40,00       

Donatie lid 500,00       

Opbrengst wandelingen 293,92       

Kosten ING  61,82              60,00  60,00 

        

EXPLOITATIERESU

LTAAT 

9294,92 -61,82 9233,

10 

0,00 60,00 0,00 60,00 

 

Balans 

(debet 

omschrijving Bedrag Balans 

(Credit) 

Omschrijving Bedrag 

Materiaal      

Vlottende 
activa 

  Algemeen 
reserve 

 18783,09 

Debiteuren   Vreemd 

vermogen 

  

 

Liquide 
middelen 

     

 ING Zakelijk 9283,09    

 ING Spaar 9500,00    

 Totaal 18783,09  Totaal 18783,09 

 

Balans 31-12-2020 9549,99 

Saldo Jaarrekening 9233,10 

  

Totaal 18.783,09 

 



 
 
 
 
 
 

- Begroting 2022 
 

 
 

INKOMSTEN EURO UITGAVEN EURO

Schenkingen 71.075 Aankoop Gronden 90.000

Subsidie functiewijziging 15.000 Verwervingskosten 5.000

Subsidie inrichting 10.000 Beheerskosten 500

Beheervergoeding 500 Aanschaf hulpmiddelen 1.000

Bankkosten 75

Totaal 96.575 Totaal 96.575


