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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.
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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?
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1 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

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.
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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
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: stichting Monumentenwacht Noord en Oost
	13: 
	5: www.monumentenwachtfryslan.nl
	15: 
	2: Emmakade 59 NZ, 8921 AG Leeuwarden
	4_EM: info@m-no.nl
	14: 
	16: 
	17: 
	10: Nederland 
	1_KVK: 01158168
	11_A4: 13,3
	12_A4: 
	7: [Kunst en cultuur - Monumenten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 820980523
	3_TEL: 0582157365
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Stichting MW N&O heeft een directeur-bestuurder <-> Raad van Toezicht -model: statutair ligt het besturen van de stichting dus direct bij de directeur, mevrouw E.A. van Duin (alleen/zelfstandig bevoegd). De leden van de RvT staan in het jaarverslag.
	51_ML: De stichting heeft ten doel: 
a) het voorkomen van verval van gebouwde, groen en archeologische monumenten in de provincies Fryslân en Drenthe door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen gericht op duurzame instandhouding van deze monumenten, onder meer door: 
- het uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal monumenten en eventueel (doen) verrichten van kleine herstelwerkzaamheden; 
- het periodiek monitoren van de staat van onderhoud van zoveel mogelijk monumenten; 
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
c) de stichting beoogt niet het maken van winst.
	53_ML: De Monumentenwacht is de vaste partner van de eigenaar op het gebied van duurzame instandhouding van hun monumentale pand. Dit doet de Monumentenwacht door: 
- klein herstel (wind- en waterdicht houden) 
- monitoring 
- inspectie 
- advies bij, oa: 
* onderhoud 
* verduurzaming 
* herbestemming 
* begeleiding bij subsidieaanvragen, tijdens de bouw, bij aan- en/of verkoop 
* loketfunctie gericht op brede ondersteuning van de erfgoedeigenaar. 
De werkzaamheden worden het hele jaar rond verricht: structureel periodiek gepland en ad hoc op vraag. 
Door de eigenaar van het monumentale pand in zijn/haar kracht te zetten, wordt duurzame instandhouding gegarandeerd en dus verval van het monument voorkomen.
	54_ML: De dochter-stichtingen Monumentenwacht Fryslân en Drenthe ontvangen subsidie om onze werkzaamheden naar onze abonnees in de provincies Fryslân en Drenthe tegen laag tarief te kunnen aanbieden en is hiervoor ook BTW vrijgesteld. 
Daarnaast ontvangt stichting Monumentenwacht Noord en Oost abonnementsgelden van haar abonnees in Fryslân en Drenthe en betalen de abonnees op basis van factuur van daadwerkelijk gemaakte inzet voor de diensten.

NB per 1 januari 2022 is stichting Monumentenwacht Noord en Oost (KVK 01158168)  gefuseerd met stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland (KVK 41022979) tot stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O. En daarnaast zijn de aparte stichtingen Monumentenwacht Drenthe (KVK 41017563) en Monumentenwacht Fryslân (KVK 41000304) actief, met de per 1 januari 2022 opgerichte stichtingen Monumentenwacht Overijssel (KVK 85165565) en Monumentenwacht Flevoland (KVK 85165549).

	56_ML: De Monumentenwacht hanteert de CAO provinciale sector.
	57_ML: De uitgevoerde activiteiten in Drenthe en Fryslân vanuit moederorganisatie stichting Monumentenwacht Noord en Oost zijn terug te vinden in het jaarverslag of in het standaardformulier ANBI algemeen van stichting Monumentenwacht Fryslân of stichting Monumentenwacht Drenthe.

	55_ML: De inkomsten worden besteed aan de organisatie: loonlasten, vervoer, vestigingen, etc. Ook investeren de samenwerkende Monumentenwachten binnen de vier provinciën Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel in kennis van de medewerkers en het doorontwikkelen van de organisaties op het gebied van bijvoorbeeld verbreding en verdieping van de behoefte gerichte dienstverlening naar de erfgoedeigenaren. 
Als continuïteitsreserve worden middelen opgebouwd op spaarrekening om zeker te zijn van voldoende liquiditeit als bijvoorbeeld een van de bussen eerder afgeschreven moet worden dan verwacht of als er qua huisvesting wijzigingen zullen plaatsvinden.
	56: 
	_MLT: https://monumentenwachtfryslan.nl/organisatie/
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://monumentenwachtfryslan.nl/nieuws-en-publicaties/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 202112
	6_GT: 139681
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 384622
	4_GT: 202112
	9_GT: 524303
	10_GT: 726415

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 177246
	8_GT: 
	2_GT: 221637
	3_GT: 
	1_GT: 182483
	9_GT: 145049
	4_GT: 
	10_GT: 726415
	5_GT: 404120

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 177246
	8_GT: 
	2_GT: 228347
	3_GT: 
	1_GT: 270535
	9_GT: 96963
	4_GT: 
	10_GT: 773091
	5_GT: 498882

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 192086
	6_GT: 66339
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 514666
	4_GT: 192086
	9_GT: 581005
	10_GT: 773091

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De toelichting op de jaarrekening is terug te vinden achter ons jaarverslag en in te zien via onze website (zie de link op de vorige pagina).

	3: 
	1: 
	1_A7: 520615
	2_A7: 630029
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 630029
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 1150644
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 869709
	20_A7: 
	21_A7: 38971
	22_A7: 
	25_A7: -94760
	23_A7: 336724
	24_A7: 1245404

	2: 
	1_A7: 416584
	2_A7: 608469
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 608469
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 1025053
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 777311
	20_A7: 
	21_A7: 35010
	22_A7: 
	25_A7: -18706
	23_A7: 231438
	24_A7: 1043759

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: De jaarrekening is achter het jaarverslag ingevoegd, met toelichting, en is te downloaden via: https://monumentenwachtfryslan.nl/nieuws-en-publicaties/ of https://monumentenwachtfryslan.nl/jaarverslag-2021/
	JV: 
	_MLT: https://monumentenwachtfryslan.nl/jaarverslag-2021/
	knop: 




