
  

 

DE NIJE STICHTING 

 

Jaar 
verslag 
2020 

voor ondersteuning en begeleiding voor iedereen  
die met kanker geconfronteerd is (geweest) 



Januari 2020 

1 januari Vanaf  1 januari 2020 is de Stichting Vrienden van de Nije Hoeve de 
eigenaar van de boerderij Het Laerhuys aan de Bruinsweg 32 te Hengelo. 
We kunnen plannen gaan maken voor de verbouwing van de Nije Hoeve in 
wording.

6 januari We starten het jaar met een gezellig vrijwilligersontbijt bij Ikea

11 januari Open huis in de Nije Hoeve 

Veel gasten, buurtbewoners en andere belangstellenden komen een kijkje 
nemen in de boerderij, zoals deze nu nog is. 

De “loterijmeisjes” hielden een kleine verloting en er was chocomel, 
glühwein en wat lekkers. Opbrengst van deze dag € 398,10 

Frank Wes maakte een prachtige drone film en naar aanleiding hiervan 
meldde zich meteen de firma Rudde, die aanbood het “kleine dak” te willen 
repareren.

18 januari Debby Nijenhuis mag namens Bakkerij Nollen een pakket met lekkernijen 
brengen naar de Kledingbank Enschede. Zij waren 1 van de winnaars van 
de oliebollenactie voor goede doelen, maar waren tijdens de 
oudjaarsperiode gesloten en ontvingen daarom i.p.v. oliebollen een 
lekkernijen pakket

23 januari Bakkerij Nollen schenkt € 10.000,= aan de hand van hun jaarlijkse 
oliebollenactie voor De Nije Stichting! 

25 januari Debby Nijenhuis is genomineerd en wint de “Goed bezig Award”, een 
onderscheiding voor mensen die van betekenis zijn, of  zijn geweest, voor 
anderen. Een enorm compliment, dat op een heel bijzonder moment komt. 
Debby ontvangt een “goed bezig” sweater en een “complimenten machine”, 
die straks in de boerderij een mooi plekje zal krijgen.

28 januari Nije MannenSoos, thema “zorgen voor….”
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Februari 2020 

04 februari Wereldkankerdag, met een speciaal programma in de Nije Hoeve.  

De dag begint met een interview van RTV Oost met Debby Nijenhuis over 
Wereldkankerdag. 

In de boerderij is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een proefles 
Zhineng Qigong of  Yoga, er wordt gewandeld, rondgeleid en uiteraard is 
men welkom voor een kopje koffie met wat lekkers van Nollen en een goed 
gesprek. 

’s Avonds staan Linda en Nicole namens De Nije Stichting op de 
informatiemarkt bij de publieksacademie van het MST.

20 februari De Nije op Locatie in Overdinkel.  

Met enige regelmaat bezoeken we een andere gemeente in Twente om in 
gesprek te gaan met mensen die geconfronteerd zijn (geweest) met kanker 
en hun naasten. Zo kijken we wat er in deze gemeenten leeft, waar de 
meeste behoefte (aan) is en kunnen wij onderzoeken hoe we dat op locatie 
kunnen realiseren. 

27 februari Bijeenkomst rouwverwerking o.l.v. Jenny Grooters

27 februari Na 7 jaar neemt Michael Sijbom afscheid als voorzitter van de Raad van 
Toezicht van de Nije Stichting en draagt het voorzitterschap over aan Arco 
Hofland, burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Wij zijn Michael 
zeer dankbaar voor 7 mooie jaren, waarin hij, naast betrokken voorzitter, 
ook altijd meer dan bereid was om te steunen waar hij maar kon! 

Wij heten Arco Hofland van harte welkom en zijn heel blij dat hij vol 
enthousiasme het stokje over wil nemen van Michael Sijbom.

SCHEIDEND VOORZITTER RVT 
MICHAEL SIJBOM

NIEUWE VOORZITTER EVT 
ARCO HOFLAND



       

Maart 2020

11 maart De Nije Cactus: nu de hoeve nog niet klaar is en de creatieve ochtend in de 
Lansinkveste niet van de grond komt, biedt café De Cactus aan om elke 
tweede woensdag van de maand bij hen te komen. Het café is speciaal voor 
deze gelegenheid in huiskamer sfeer gebracht en de gasten zijn bijzonder 
enthousiast.

13 maart De Nije Stichting bestaat 12 jaar. 

14 maart Muzikant Philip Kroonenberg komt met zijn band naar De Cactus en heeft 
een speciale kortingsactie voor gasten van de Nije Stichting. Helaas gooit 
Corona roet in het eten en moet het concert worden afgelast.

23 maart Firma Rudde heeft op de drone film gezien dat het platte dak lek was en 
repareert dit volledig belangeloos

Maart 2020 Het COVID-19 virus houdt Nederland in zijn greep. Door de strenge 
maatregelen van regering en RIVM besluit ook De Nije Stichting geen risico 
te nemen.Wij voelen ons verantwoordelijk voor zowel onze gasten als onze 
vrijwilligers en daarom worden per direct alle groepsactiviteiten stil gelegd 
en zijn bezoeken alleen nog mogelijk op afspraak. Wel zijn wij bereikbaar 
per mail, telefoon en een speciaal hiervoor ingezet whatsapp nummer. 

Ook al onze geplande activiteiten, de mannensoos, voorjaarsmarkt bij de 
hoeve, open dag in het ZGT en oncologische zorgmarkt bij Fyon worden 
geannuleerd.

Acties De loterijmeisjes doen nog een kleine verloting.

Namens de Nije Stichting maakt Janny 300 ouderen blij door gehaakte 
sleutelhangers op te sturen naar Verzorgingstehuis De Eschpoort in 
Enschede. Deze ouderen mogen ivm de corona maatregelen tijdelijk geen 
bezoek ontvangen.

Nije Hoeve Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de verbouwing van de Nije 
Hoeve in volle gang.

FIRMA RUDDE IS DE EERSTE DIE AAN HET WERK 
GAAT BIJ DE NIJE HOEVE

DE LAATSTE MEGA VLAGGETJES DEKEN 
WORDT VERKOCHT VOOR € 100,=



April 2020

April Doordat het inloophuis gesloten moet blijven, maar lotgenoten contact heel 
belangrijk is en de behoefte hieraan groot, wordt beeldbellen 
geïntroduceerd. Meerdere systemen worden getest en besloten wordt tot 
een tool van Coligo Meetings, dat AVG Proof  te werk gaat

Ook zet Linda een aantal Zhineng Qigong lessen online, zodat deelnemers 
deze thuis kunnen volgen. Deelnemers krijgen een link en een wachtwoord 
en iedere maandagavond komt er een nieuwe les online.

22 april Er verschijnt een mooi artikel over De Nije Stichting in de Huis-aan-Huis 
Enschede

29 april De eerste virtuele inloopochtend en er wordt dankbaar gebruik van 
gemaakt.

Wandelgroep 1 van de weinige activiteiten die Corona-proof  kunnen worden uitgevoerd is 
wandelen. Iedere woensdag ochtend vertrekt een groepje wandelaars 
onder begeleiding van een gastvrouw voor een wandeling van ongeveer 
een uurtje.

Acties In september bestaat de Nije Stichting 12,5 jaar. 

Om dit te vieren wordt er een armband ontwerpwedstrijd georganiseerd 
i.s.m. Dutch Wrist Art. De actie start op 4 april en ontwerpen kunnen 
ingestuurd worden tot eind juli. Het winnende ontwerp zal in productie 
genomen worden door Dutch Wrist Art en van iedere armband gaat € 4,95 
naar de Nije Stichting

Ook de loterijmeisjes blijven actief, ze doen er weer een mini loterij in en ze 
haken beertjes en pennenbakjes.

ONTWERPWEDSTRIJD JUBILEUMARMBAND



Mei 2020 

Mei Inmiddels is het lotgenoten contact moment 3x in de week op een vast 
moment. De gasten zijn blij dat hen deze mogelijkheid geboden wordt.

Individuele 
gesprekken en 
coaching 

Op afspraak zijn individuele gesprekken en coaching 1-op-1 nog mogelijk. 
Al wordt ook dit veelal online gedaan.

Nije TV Debby en Linda maken opnames om filmpjes te kunnen delen op ons 
YouTube kanaal Nije TV

Acties Speciale moederdagactie; De Nije Stichting verstuurt op bestelling een 
Bianca Leusink tasje met bijpassende kaart en eigen tekst of  een slinger 
met kaart en tekst naar moeders die niet bezocht kunnen worden i.v.m. de 
nog steeds geldende corona maatregelen

Nije hoeve Acmaa Advies heeft aangeboden om een asbest verslag te maken en er 
wordt gezocht naar aannemers die de kunnen helpen de boerderij te 
verbouwen



Juni 2020 

juni De corona maatregelen tonen een lichte versoepeling. Toch blijven we 
voorzichtig, we houden 1,5 meter afstand, triage bij binnenkomst en 
desinfecteren handen bij binnenkomst. Gezondheid en welzijn van zowel 
gasten als vrijwilligers staan voorop!

9 juni Eerste les Zhineng Qigong na de versoepeling. Het is mooi weer, dus Linda 
geeft les in de buitenlucht bij de Nije Hoeve. De groep is bijzonder 
enthousiast over deze mogelijkheid en al snel wordt de Zhineng in de 
buitenlucht ook aangeboden voor de yoga groepen.

Nije TV Het YouTube kanaal Nije TV gaat online, iedere week komt er een filmpje bij

Acties Nog steeds worden slingers en sjaals van gehaakte vlaggetjes verkocht

Nije Hoeve Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een website waarop de hele 
verbouwing te volgen is www.denijehoeve.nl 

OPNAMES NIJE TV - OPEN JE HART OEFENING LINDA SMIT

https://www.youtube.com/channel/UC8DNclg-FU9JMD9J0fZAWbQ
http://www.denijehoeve.nl


Juli 2020 

Juli De scholen krijgen halverwege deze maand vakantie en corona laat het nog 
niet echt toe om volledig open te gaan. We houden het daarom deze maand 
bij Zhineng Qigong en wandelen. Uiteraard blijven we ook per mail, 
telefoon, whatsapp en beeldbellen bereikbaar

Acties De “loterijmeisjes” hebben weer een leuke actie op touw gezet en doen nog 
weer een mini loterij 

Omdat de Nije Stichting in september 12,5 jaar bestaat komt er vanaf  nu 
iedere zondag een speciale Sunday Sale voor € 12,50, te beginnen met 
prachtige lijnen van gehaakte slingers.

Nije Hoeve Na maanden van voorbereiding gaat de verbouwing echt beginnen. De 
firma Rouwmaat start met het voorbereiden (klepelen en verharden) van de 
ondergrond waar straks de tijdelijke units komen te staan en Van Dam 
Installaties gaat aan de slag met de tijdelijke riolering, stroomkabels en 
waterbuizen.

De firma ACMAA start met de asbest sanering, er is helaas op meer 
plekken asbest gevonden dan verwacht. Het blijkt een hele klus en hakt 
daarmee een flinke deuk in het budget.

BIJSCHRIFT

BIJSCHRIFT



 

Augustus 2020 

Augustus Ook deze maand is het nog zomervakantie voor de scholen en hierdoor ook 
nog een aangepast rooster bij de Nije Stichting

De wandelgroep loopt iedere woensdag een stukje vanaf  het stationnetje 
op het gezondheidspark en en geniet van de natuur en het fijne gezelschap.

Acties Uit de ingestuurde ontwerpen voor de jubileum armband zijn vier 
ontwerpen gekozen en er kan nu door het publiek gestemd worden.

Semih en Pepijn, twee jongens die veel speelden bij de boerderij voordat 
deze verbouwd werd, halen lege flessen op voor de Nije Stichting. Ze halen 
in totaal maar liefst € 426,= op!!! Wat een fantastisch bedrag!

Nije Hoeve Na de asbest sanering door ACMAA gaat de Firma Kamphuis verder met 
het sloopwerk binnen. Toch nog iets eerder dan verwacht en Debby 
Nijenhuis kan nog ternauwernood samen met een vrijwilliger en twee 
jongens van de stichting Ribo de antieke tegels redden.

Units Door de Volker Wessels worden units op de toekomstige parkeerplaats 
geplaatst, zodat we in september hier van start kunnen gaan. Er is een 
kantoor, een keuken en toiletblok en ruimte die we flexibel kunnen gaan 
gebruiken. De planning is om hier yoga, Zhineng en lotgenotencontact te 
organiseren.

PEPIJN EN SEMIH ZAMELEN FLESSEN IN



 

  

September 2020 

September Gelukkig is er enige versoepeling in de corona maatregelen en kunnen 
we deze maand een aantal van onze activiteiten weer oppakken. We 
hebben nog wel wat voorbereidingstijd nodig bij de boerderij, maar in de 
week na het jubileum kunnen we eindelijk weer van start!

2 september Debby Nijenhuis vertelt over De Nije Stichting en de plannen voor de 
hoeve bij de business club de Twentsche Heeren. Naar aanleiding 
hiervan zijn de heren zo enthousiast, dat zij hun hulp toezeggen bij de 
verhuizing en het plaatsen van een hekwerk rond de boerderij

8 september De Twentsche Heeren helpen bij de verhuizing van de spullen die nog in 
opslag staan bij de H. Hartstralaan en brengen alles naar de boerderij. 

Een deel van de spullen kan in de units gebruikt worden, een ander deel 
wordt in een zeecontainer bij de boerderij opgeslagen.

13 september De Nije Stichting bestaat 12,5 jaar. Helaas kan dit door de corona 
maatregelen niet groots gevierd worden, maar we ontvangen prachtige 
vogelhuisjes en men kan een laurier boompje of  rhododendron 
adopteren.

13 september De Twentsche Heeren helpen bij het plaatsen van een hekwerk om het 
terrein van de Nije Hoeve

15 en 17 september Start Zhineng en yoga groepen in de units

23 september Twee dames van het Losserse koor Vivace komen totaal onverwacht met 
een prachtige cheque t.w.v. € 338,= namens het koor.

24 september De Nije op Locatie, gemeente Losser, thema Kanker en Corona

Acties De winnaar van de ontwerpwedstrijd is geworden Janny Friskus. De 
prachtige armband met lintjes in de kleuren van diverse soorten kanker 
wordt door Dutch Wrist Art in productie genomen. 

Ellen Wissink blijft doorhaken. Deze maand is zij begonnen met 
prachtige Mandela’s en na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar 
De Nije Stichting.

Nije Hoeve Rouwmaat maakt ook binnen in de boerderij alles glad. De vloeren 
worden geëgaliseerd en e.e.a. wordt voorbereid op de komst van de 
timmerlieden van Plegt Vos

UNITS GEPLAATST OP PARKEERKOFFER FLEXRUIMTE



Oktober 2020

Oktober De maand oktober staat wederom in het teken van corona. Halverwege de 
maand worden de regels weer aangescherpt en je mag nog met maximaal 4 
personen bij elkaar komen. Hierdoor wordt er helaas al weer een streep 
gezet door de groepsactiviteiten en het inloophuis sluit wederom voor 
onbepaalde tijd. Wel blijven we, op gepaste afstand, wandelen en doen we 
veel online. Individuele en coaching gesprekken blijven mogelijk.

2 oktober Het Enschedese bedrijf  XIP Online Applications verrast De Nije Stichting 
met een Macbook Pro. Wij zijn bijzonder dankbaar en hoe welkom is dit in 
deze tijd van online en thuis werken! 

8 oktober Dutch Wrist Art reikt de winnende jubileum armband van de 
ontwerpwedstrijd uit aan Janny Friskus.

12 oktober We roepen het online spreekuur Kanker en Corona in het leven. Veel 
mensen blijken met vragen of  zorgen rondom kanker ten tijden van corona 
te kampen. Iedere maandagochtend is er de mogelijkheid om hierover 
vragen te stellen middels beeldbellen met 1 van onze coaches, Debby 
Nijenhuis of  Pieter Grimbergen.

13 oktober Nije MannenSoos, thema deze middag is ook Kanker en corona. Er blijkt 
veel behoefte aan de bijeenkomst. Omdat er een beperking is aan de 
groepsgrootte, zijn er deze middag meerdere bijeenkomsten. Deze staan 
onder begeleiding van Hauw Sien Thé.

Acties Branche organisatie IPSO en KWF slaan de handen ineen en zetten een 
landelijke actie op om inloophuizen te ondersteunen; Huis in Actie. Ook De 
Nije Stichting sluit zich aan bij deze actie en maakt een actiepagina 

https://acties.kwf.nl/fundraisers/inactievoordenijehoeve

Nije Hoeve Rouwmaat gaat verder met de sloopwerkzaamheden en in de derde week 
van oktober gaat de laatste binnenmuur die eruit moet, omver.  

De werklieden van Plegt Vos zijn bezig met onder meer het verstevigen van 
gebinten en de fundering van de voorgevel. En Van Dam Installaties start 
met de aanleg van de riolering.

UITREIKING EERSTE JUBILEUMARMBAND

https://acties.kwf.nl/fundraisers/inactievoordenijehoeve


November 2020 

November Landelijk blijven de corona maatregelen van kracht. In Twente echter 
blijven de cijfers stijgen en hiermee staat de regio in de gevaren zone. De 
Nije Stichting blijft daarom vooralsnog gesloten voor publiek, online gaat 
alles door.  

Het Nije Wandelmaatje wordt geïntroduceerd; vrijwilligers/coaches bieden 
zich aan om een stukje met een gast te wandelen om op deze manier 
ondersteuning te kunnen bieden.

9 november De uitslag van de Rabo Club Support komt dit jaar ook digitaal. Er zijn weer 
bijzonder veel mensen die gestemd hebben op De Nije Stichting en dit 
levert het prachtige bedrag van € 929,59 op!

19 november Eerste online yoga les. Vanaf  nu biedt de Nije Stichting haar gasten de 
mogelijkheid iedere donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur deel te nemen 
aan een rustgevende online yoga les. Docente is Georgette Elders

Dependances Achter de schermen worden al jaren gesprekken gevoerd over Nije 
dependances in andere gemeenten.  

In de gemeente Losser is vorig jaar een pilot gestart met De Nije op Locatie 
en na gesprekken met huisarts Ton Boermans komt het tot een 
samenwerking; na de zomer 2021 wordt in Overdinkel een nieuw 
gezondheidscentrum geopend en de Nije Stichting wordt hierin ook 
opgenomen. 

Nagenoeg op hetzelfde moment komt er nog meer in een stroomversnelling.  
Al jaren werkt de Nije Stichting samen met alle Twentse ziekenhuizen (MST 
én ZGT), maar nu is het zover. MST zegt toe dat we vanaf  2021 ook ter 
plekke patiënten mogen opvangen in Oldenzaal en Haaksbergen. In 
Enschede wordt vooralsnog gekeken naar een plek buiten het ziekenhuis.

Acties Voor Huis in Actie maken steeds meer mensen een pagina aan. Zo heeft 
vrijwilliger Anita Dijkman zich tot doel gesteld om 10 dagen 10.000 stappen 
te zetten en fietst Linda Smit 10 dagen lang tegen kanker en zij laten zich 
sponsoren voor De Nije Stichting.  

Op 29 november organiseert Diane Boerrigter i.s.m. de Gouden Driehoek in 
Enschede de schilderworkshop “Werken met het goud”. De opbrengst van 
de workshop; € 264,= gaat in zijn geheel naar De Nije Stichting.

Nije Hoeve De werklieden van Plegt Vos zijn bezig met onder meer het verstevigen van 
gebinten en de fundering van de voorgevel. 

Witzand heeft ons voorzien van het benodigde hout. Ondertussen zijn 
Loohuis, Van Dam en Alferink druk bezig met het plan rondom alle 
installatiewerken en binnen is de vloerisolatie al gelegd. 

  



 

   

December 2020 

December De corona maatregelen bereiken de overtreffende trap. In Nederland wordt 
net voor de kerst een Lockdown afgekondigd, dus we blijven alleen online, 
per mail, telefoon en whatsapp bereikbaar. 

Maar hoe mooi: 5 studenten van de Calo Windesheim hebben de Nije 
Stichting uitgekozen als maatschappelijk project om filmpjes voor te maken 
om onze doelgroep in beweging te houden. Heel handig in deze Corona tijd 
want je hoeft er je huis niet voor uit. De filmpjes worden deze maand online 
gezet op ons YouTube kanaal Nije TV.

17 december Debby Nijenhuis mag van partner Bakkerij Nollen twee organisaties blij 
maken met oliebollen. Dit jaar is er gekozen voor Sheltersuits en het 
Hospice, beide gevestigd in Enschede. 

21-24 december Er zijn prachtige LekkerNIJEn planken met het logo van de Nije Hoeve te 
koop voor slechts € 24,95 per stuk. Op de plank liggen diverse 
gesponsorde producten (Zuivelhoeve, Johma, Heks’n kaas, Bolscher) en 
een tapas brood van Nollen. De planken zijn gemaakt door de Werkwijzer in 
Oldenzaal. Een super actie, want ze zijn binnen een dag uitverkocht! 

Wel zijn er nog lege planken te koop.

Als extra kerstactie naaien we mondkapjes met de leukste kerst/oud&nieuw 
printjes.

Nije Hoeve Ter Steege Bouw begint met het vervangen van het dak. Er wordt voor         
€ 25.000,= aan manuren gesponsord en de firma Kuiphuis ondersteunt met 
een deels gesponsorde hoogwerker. 

Ze komen een heel eind, net voor de kerstvakantie is het dak bijna helemaal 
klaar. De eerste week van januari moeten ze nog 1 keer terugkomen voor 
een paar ontbrekende pannen, maar het dak zit er op!!



Het totaal aantal bezoekers 2020: 848, dit is een daling van 53% t.o.v. 2019 

Bezoekers totalen 2020 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Lotgenoten
Naasten
Kinderen
Hulpverleners
Onbekend
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.
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! 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?
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! 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).
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Activa Passiva

" 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.
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# 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
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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.


