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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 Honig Laan Fonds

G. Voss

www.honiglaanfonds.nl

W. Hoogcarspel-van Zanten

Parklaan 24, 1544 AL Zaandijk

L. Walraven

B. de Kerf, J. Duijvis, M. Monnier, J. Zeegers, J. Poutsma, T. Grootjen, M. Kan, 

4 1 2 3 1 2 5 6

0

0

8 1 5 5 7 6 6 7 5

0 6 8 4 5 8 5 2 4 3

- Primaire sector - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@honiglaanfonds.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?

De versterking van de volkskracht, onder andere door:
a. het verlenen van steun aan instellingen die werkzaam op het terrein van opvoeding, 
vorming en ontwikkeling van jeugdige en oudere personen, steun aan instellingen die 
zich bewegen op het terrein van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, dan 
wel zich toeleggen op het voorkomen en genezen van ziekten, of zich wijden aan 
sociale arbeid, maatschappelijk werk en of het lenigen van noden, dan wel op nog 
andere wijze sociaal nuttige arbeid verrichten,
b. door zelf werkzaam te zijn op het gebied onder a genoemd; en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

verlenen van financiele hulp / bijdragen ten behoeve van de doelstelling

beleggen en legaten
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleidsbepalend 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 
activiteitenverslag 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 spaarrekening, 
beleggingen etc).

de bestuursleden ontvangen geen beloning

Stichting van Slag, Stichting de Zaanse Regenboog, Stichting tot behoud van het 
Stoomschip, EHBO vereniging Oostzaan, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek, 
Zaanlandsche Zeilvereniging, Stichting voor elkaar Zanstad, Stichting Amnes, OBS 
Hannie Schaft, Stichting het Hem, Stichting Blue Tone Big Bang, CBS Wij-land, 
Vereniging Zaans Erfgoed, Stichting UitdeZaanstreek, Gortershof, Stichting de 
Beschuitstoren, Werkgroep Huttenbouw, Stichting de Buurtcamping, Stichting 
Koogerpark, Stichting Lettergieten, Stichting Sporthal Oostzaan, Vereniging Contakt 
Milieubeheer Zaanstreek, Stichting Moer-staal, Stichting Tengel, Uitgeverij Noord 
Holland , Tuinvereniging 't Leger, Stichting Hee 6, Stichting Papiergeschiedenis, 
Stichting the Creative Factory, Stichting Oog aan de Zaan, Stichting Cultureel Centrum 
Bullekerk, Tuinvereniging Het Westen, De Compaen uit Oostzaan

financiele bijdragen aan de verschillende onderdelen zoals kunst en cultuur, 
leefbaarheid en milieu, Zaanse geschiedenis en monumentenbehoud en sport

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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

4.020

8.897

11.989.009

20.739 29.943

624.884

12.606.071 11.700.93911.993.029

12.626.810 11.730.882

633.781

12.606.071 11.700.939

12.626.810

5.695

8.630

11.230.565

485.992

11.236.260

494.622

11.730.882

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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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

0 0

0 0

71 509

1.164.968 629.986

2021 2020 (*)

1.165.039 630.495

161.501

1.676

244.135

2.208

905.132 319.630

96.730

259.907

64.522

310.865



06 van 06

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.

Open


