Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging Vrienden van de Hortus 'Henricus Munting'

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 0 2 5 3 8 4

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

Postbus 159, 9750 AD Haren

Telefoonnummer
E-mailadres

hortusharenvrienden@gmail.com

Website (*)

www.vriendenhortusharen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Tjerk Zwanenburg

Secretaris

Arike Tomson

Penningmeester

Gerard Renardel de Lavalette

Algemeen bestuurslid

Roelke Nienhuis

Algemeen bestuurslid

Michiel Verbeek

Overige informatie
bestuur (*)

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 vereniging heeft ten doel de botanische en cultuurhistorische waarden van de
Hortus botanicus Haren te beschermen. Daarnaast wil de vereniging de belangstelling
voor de Hortus botanicus Haren opwekken en bevorderen, een en ander in de ruimste
zin.

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?

De vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door:
- het vormen en beheren van een steunfonds waarmee financiële steun kan worden
verleend aan de te Haren gevestigde stichting "Stichting Behoud Groene Hortus" die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Hortus;
- het ondersteunen van educatieve activiteiten;
- het verrichten van al die handelingen welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van
de vereniging.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Contributies, donaties, sponsoring, subsidie, afdracht Vriendenloterij
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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).

Jaarlijks draagt de vereniging een bedrag af aan de Stichting Behoud Groene Hortus
(SBGH) als tegemoetkoming voor de gratis toegang van haar leden tot de Hortus.
Daarnaast verleent de vereniging financiele steun aan diverse projecten en initiatieven
van de SBGH. In 2021 waren dit: de vervanging van bruggen, de aanleg en inrichting
van een speeltuin, het opstellen van een rapport over de waarden van de Hortus, de
aanschaf van bomen en planten, de beeldententoonstelling en de ontvangst van
raadsleden van de gemeente Groningen. Tevens werden het Kinderfestival en de
uitgave van het boek Hortus Haren financieel gesteund.
Het vermogen van de vereniging is ondergebracht op een betaalrekening en een
spaarrekening.

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

Open

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

Niet van toepassing

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.

Activiteiten in 2021:
- uitbrengen van twee Vriendenberichten voor haar leden en donateurs;
- beleggen van de Algemene Ledenvergadering, met lunch en rondleidingen in de
Hortus;
- organiseren van de gratis toegankelijke Vriendenlezing;
- ontvangst van raadsleden van de gemeente Groningen;
- vervaardigen van briefkaarten en een folder over stinsenplanten, voor verkoop in de
Hortuswinkel.

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

Zie Vriendenbericht jaargang 84 nummer 1, pagina 3 op
https://vriendenhortusharen.nl/vriendenbericht.html

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

62.270

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

137.569

€

167.370

+
€

+
€

137.569

Totaal

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

137.569

€

+

+

€

62.270

€

54.587

Bestemmingsfondsen

€

75.298

€

112.784

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

0

167.370

+
€

+

54.587

167.370

+

Onder 'Bestemmingsfondsen' staat het steunfonds Klaas Hettinga Fonds vermeld.

137.569

+
€

167.370
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

82.800

€

Subsidies van overheden

€

4.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

5.285

€

329

Financiële baten

€

1

€

35

Overige baten

€

670

€

620

73.748

€

+
4.000

€

+

€

0

€

500

€

5.051

€
€

234

+

329

€

+

+

+

€

92.755

€

75.232

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

52.895

€

35.000

Verstrekte subsidies & giften

€

38.399

€

31.615

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

3

Overige lasten

€

2.887

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

28.372

17.732

€
€

1.647

122.556

€

85.993

-29.801

€

-10.762

+

+
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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.

De post 'Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)'
betreft de ontvangen contributies. In 2020 zijn onder deze post ook de ontvangen
donaties ondergebracht.
De 'Overige lasten' betreffen bestuurs- en beheerskosten.

https://vriendenhortusharen.nl/vereniging.html

Open

