Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Petrus Donders Tilburg
1 8 0 8 7 0 5 4

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

Peerke Donderspark 3, 5011XL, Tilburg

Telefoonnummer

0 6 1 1 8 0 7 0 4 0

E-mailadres

info@peerkedonders.nl

Website (*)

www.peerkedonders.nl

RSIN (**)

8 1 7 5 6 9 3 2 7

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

4 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hein van Oorschot

Secretaris

Peter Liebregts

Penningmeester

Jan Kerkhofs

Algemeen bestuurslid

Denis Hendrickx, Henk Erinkveld, Caroline Evers, Esther Kock

Algemeen bestuurslid

Paul Spapens, Pieter Reijnen, Jan Haans, Sjef Heerkens

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 doelstelling van de stichting is in hoofdlijnen:
• stimuleren van de verering van de persoon Peerke Donders, het levend houden van
zijn gedachtegoed en het bevorderen van het proces van de Heiligverklaring;
• het in stand houden van een vaste, voor het publiek toegankelijke, expositie over het
leven en werk van Peerke
Donders;
• het beheren en onderhouden van de gebouwen (kapel, geboortehuis,
museumpaviljoen) en het park met kruisweg op de geboorteplek van Peerke Donders;
• het bevorderen van de communicatie rond Peerke Donders en het onderhouden van
contacten met de vereerders van Peerke Donders.

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?

Het bestuur draagt zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten welke
direct samenhangen met de statutaire doelstelling van de stichting en houdt daarbij het
oog op de continuïteit van de stichting in het algemeen. De doelstelling kan, naast
eigen inkomsten uit de exploitatie van park en museum, mede worden gerealiseerd
door subsidies, bijdragen van fondsen, bedrijfsleven en overige donateurs,
schenkingen via periodieke giften en legaten. De aandacht van het bestuur is in
continuïteit gericht op het vergroten van de belangstelling voor het leven en werk,
respectievelijk het gedachtengoed (naastenliefde en barmhartigheid) van Peerke
Donders, onder meer door de exploitatie van een museum waarin een vaste
tentoonstelling is opgenomen over het leven en werken van Peerke Donders.
Daarnaast is sprake van wisselende tentoonstellingen welke zijn gestoeld op het
gedachtengoed van Peerke Donders en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten van het museum (entree, winkel),
subsidies en donaties van zowel overheden, fondsen, bedrijfsleven als particulieren,
verhuur van de kapel, verkoop van kaarsen in de kapel en incidentele verhuur van de
algemene ruimte van het museum.
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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).

De verkregen middelen worden besteed ten behoeve van de algemene doelstelling van
de stichting, zoals weergegeven in de paragraaf 'doelstelling' van dit formulier. In
materiële zin worden de middelen aangewend voor het behoud van het culturele
erfgoed (park, kapel, geboortehuisje en kruisweg en voor de exploitatie van het
museumpaviljoen met de vaste tentoonstelling en in te richten wisseltentoonstellingen.

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

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

Open

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor
gemaakte kosten. De stichting heeft op parttime basis een werknemer in dienst in de
functie van coördinator. Er is geen CAO van toepassing; indexering van het salaris is
gebaseerd op het CPI.

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.

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

Voor een overzicht van de activiteiten verwijzen wij u naar het
daartoe afzonderlijk op de website gepubliceerde verslag.

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

227.623

260.524

€

+

€

227.623

+
260.524

€

115.581

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

227.623

Overige reserves

€

-20.694

€
31.650

€

+

30.189

+
€

147.231

€

374.854

31-12-2020 (*)

+

€

260.422

€

-2.131

+

€

206.929

€

258.291

Bestemmingsfondsen

€

31.597

€

81.271

Voorzieningen

€

113.973

€

104.793

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

22.355

Totaal

€

374.854

184.564

€

214.753

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

475.277

€

30.922

€

475.277

+

+

De materiële vaste activa worden opgenomen voor de geinvesteerde bedragen verminderd met afschrijvingen. Voorzover de investeringen zijn
gefinancierd met specifiek daarvoor ontvangen donaties en bijdragen, worden deze ontvangen bijdragen onder de passiva opgenomen in een
egalisatierekening investeringen. Deze egalisatierekening valt vervolgens vrij ten gunste van het exploitatieresultaat naar rato van de op de investeringen
geboekte afschrijvingen. De boekwaarde van deze investeringen is na verrekening met de egalisatierekening investeringen derhalve nihil.
In de jaarrekening van de stichting is deze egalisatiereserve opgenomen nà het eigen vermogen. Omdat dit formulier daarin niet voorziet is de
egalisatiereserve is bovenstaande balans opgenomen als herwaarderingsreserve.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

13.348

€

29.862

Subsidies van overheden

€

25.000

€

25.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

25.001

€

20.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

50.001

+
45.000

€
€

6.166

+

€
€

6.166

12.214

+
12.214

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

69.515

87.076

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

24.016

€

26.391

Huisvestingskosten

€

23.869

€

23.353

Afschrijvingen

€

102

€

340

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

89.765

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

42.356

137.752

€

92.440

-68.237

€

-5.364

+

+
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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.

Bestemming van het netto exploitatieresultaat:
2021:
ten laste van bestemmingsfondsen € 49.684
ten laste van algemene reserve € 18.563
2020:
ten laste van bestemmingsfondsen € 7.850
ten gunste van algemene reserve € 2.486

Voor een nadere toelichting op de financiële verantwoording verwijzen wij u naar
het afzonderlijk op deze website opgenomen financiële jaaroverzicht over 2021.

Open

