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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.

Stichting speeltuinen Roermond

F. Selder

www.speeltuinkitskensberg.nl

N. Golsteijn

Oude Keulsebaan 150

J. Busschers

Nederland

4 1 0 6 6 6 5 7

0

3 5

0 0 4 7 9 7 0 4 8

0 6 4 4 6 1 4 0 0 0

Welzijn - Overig welzijnswerk

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Diverse bestuursadviseurs actief die projectmatig meewerken geheel vrijwillig

bestuur@speeltuinkitskensberg.nl
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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?

Het doel van deze stichting is om alle kinderen ongeacht hun achtergrond buiten te 

laten spelen tegen laagste mogelijke kosten. Dit houdt in dat zowel de entreeprijs als 

de horecaprijzen bewust onder het gemiddelde niveau worden gehouden, zodat het 

voor ieder kind mogelijk is om bij ons te kunnen komen buiten spelen, leren en 

bewegen.

Gelijktijdig is ook het doel om een daginvulling te bieden aan vrijwilligers en ook 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met diverse uitkeringen.

Ook willen we mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding bieden.

De stichting beheert een buiten speeltuin

De stichting werkt met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

met mensen met een beperking, die op diverse gebieden actief zijn.

Dit kan zijn de groenvoorziening, onderhoud van speeltoestellen, en verkoop van ijsjes 

en drankjes in de kantine.

Door de inzet van vrijwilligers e.a. wordt deze buiten speeltuin bekostigd en kan de 

speeltuin haar sociale buurtfunctie behouden voor de 3 omliggende kansarme wijken.

Door een sociale entree te heffen van € 1,25 euro per persoon.

Door in de kantine drank en ijsjes enz. te verkopen
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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).

Het bestuur is onbezoldigd

Het bestuur heeft statutair gezien recht op een onkostenvergoeding voor gemaakte 

kosten, maar hiervan wordt door geen enkel bestuurslid gebruik gemaakt.

Er is dus geen enkele beloning of onkostenvergoeding of reiskostenvergoeding

voor bestuursleden van deze stichting.

Er is wel een onkosten - en reiskosten vergoeding voor vrijwilligers

en er zijn sociale participatie kosten van wsw-ers die bij ons geplaatst zijn.

Onderhoud van kantine

Inrichten van de werkschuur voor onderhoud van speeltoestellen

Onderhoud van bos

Onderhoud van speeltoestellen

Verven van speeltoestellen

Onderhoud van terrein en hekwerk

Verkopen van drank en ijsjes in de kantine

Renoveren van de toiletten

Poetswerkzaamheden in de kantine en toiletten

Dagelijkse groenvoorziening

Afvalverwerking van afval, groen en puin

Alle inkomsten komen te goede aan de speeltuin.

Hiervan worden speeltoestellen vervangen, die afgekeurd zijn

en onderhoud gepleegd aan bestaande speeltoestellen 

Ook wordt het (bos) terrein hiervan onderhouden

https://www.speeltuinkitskensberg.nl/wp-content/uploads/
2021/01/Beleidsplan_speeltuin-Kitskensberg-1.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

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

en.

141.139

8.575

152.014
152.014

375

33.404

31.104
38.356

141.139

183.118
190.745

41.979

183.118
190.370

183.118

93.323

11.450

85.972

93.323

97.422

190.745

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

D
e liquide m

iddelen zijn in 2020 afgenom
en door een investering in nieuw

e speeltoestellen. 
D

e vorderingen bestaan voor het grootste deel uit nog te ontvangen btw
 over het 4e kw

artaal.
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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

102.841 177.618

38.572 32.000

10.000

48.572 32.000

53.294 8.609

22.643 12.890

75.937 21.499

8

2020 2019 (*)

227.358 231.117

70.774

2.299

65.646

5.141

13.245

1.171

71.604

1.672

73.823

6.358

6.108

2.096

-7.252 38.357

76.334

234.610

31.099

192.760
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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.

Dit jaar zijn er veel minder inkomsten door de sluiting inzake Corona en doordat er 

geen schoolreisjes / kvw’s en evenementen mochten plaatsvinden.

Er is dit jaar veel meer inkomsten uit donaties van andere stichtingen en

prive personen, omdat men de speeltuin door deze moeilijke tijd wilt helpen.

Deze donaties zijn besteeds aan het opknappen van speeltoestel de Bounty

De waterspeelplaats / de grondwatervoorziening enz.

Ook is de toren van de ijzeren glijbaan in februari dit jaar vervangen. 

Nieuw toegevoegd is het piraten klimnest.

De stichting is haar donateurs erg dankbaar!

De jaarrekening ligt ter inzage bij de gemeente Roermond Open


