Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Graancirkel oploo
1 7 2 0 1 2 1 9

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

Grotestraat 10A, 5841AB Oploo
0 6 4 9 2 9 4 1 9 0

E-mailadres

tinyploonhendriks@outlook.com

Website (*)

www.Graancirkeloploo.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 7 5 0 7 0 8 5

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

7 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hendriks, Martinus Johannes Antonius

Secretaris

Wientjes, Antonius Johannes Gerardus Maria

Penningmeester

Hendriks, Hermanus Hubertus Antonius

Algemeen bestuurslid

van Riet, Johannes Antonius

Algemeen bestuurslid

Verschuuren, Johannes Hendrikus Petronella Maria

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 stichting heeft ten doel:
1a. het oprichten en onderhouden van een openluchttheater in Oploo
1b.Het bevorderen en doen uitvoeren van (theater-)voorstellingen geénsceneerd in de
open lucht, met zoveel mogelijk amateurspelers uit de omgeving van Oploo
2a. Het behoud van agrarische cultuurhistorie door middel van verbouw van diverse
graansoorten en akkerbloemen op de akkers rond Oploo, deze op ambachtelijke wijze
te oogsten, dorsen en het graan te malen in de windmolen en de watermolen te Oploo
2b Educatieve en recreatieve ontwikkeling door het betrekken van het punliek bij deze
activiteiten en het organiseren van rondleidingen langs de graanakkers en andere
cultuurhistorische bezienswaardigheden in en rond Oploo.
3. Het ondersteunen en bevorderen van sociale, economische en toeristische
ontwikkelingen in Oploo
4. De middelen van de stichting mogen slechts worden aangewend ter bevordering
van de doelen van de stichting
5. De stichting heeft met het geheel van haar elgemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk

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)
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).

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

https://2d6fbdc3-0200-43e3-b9d7-87d3f5fef8ff.filesusr.com/ug
d/21c80c_cda9d41c572349acbe83fdb21966fa24.pdf

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

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen geldelijke beloning. Hooguit worden hun
onkosten vergoed.

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.

In 2020 waren er t.g.v. de coronamaatregelen geen optredens in het openluchttheater
en kon om diezelfde reden ook de graancirkelloop niet plaatsvinden.
Naast de structurele activiteiten zoals onderhoud van het avonturenpark en verbouw
en oogsten van de diverse graanproducten werd veel tijd besteed aan de verdere
bouw van de parkboerderij, welke naar verwachting in 2021 klaar zal zijn als
accomodatie voor bezoekers van het openluchttheater, voor de vrijwilligers en de
activiteiten met de dorpsbewoners en de cliënten van Bronlaak

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

332.628

€

+

€

332.628

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

71.774

€

+
€

+
162.708

26.823

+
26.823

+
Totaal

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

€

404.402

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

311.384

€

+
€

€

71.774

162.708

Passiva

189.531

+
€

311.384

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

158.117

€
€

93.018

+
€

158.117

31.414

+
404.402

De toename van de vaste activa bestaat geheel uit investering in de bouw van de parkboerderij.
De reserve is toegenomen met de waarde van de investering in vaste activa en verminderd met het negatieve exploitatieresultaat
De voorzieningen bestaan geheel uit de geplande investeringen waarvoor subsidies en donaties ontvangen zijn.

+
€

189.531
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.295

€

11.588

Subsidies van overheden

€

164.939

€

109.061

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

61.575

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

226.514

€

109.061

Baten sponsorbijdragen

€

9.687

€

400

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+

+

€

237.496

€

121.049

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

11.539

€

9.459

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

235.875

€

103.267

Communicatiekosten

€

28

€

33

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

3.802

€

1.345

Afschrijvingen

€

4.353

€

4.353

Financiële lasten

€

2.520

€

2.684

Overige lasten

€

385

€

2.854

Som van de lasten

€

258.502

€

123.995

Saldo van baten en lasten

€

-21.006

€

-2.946

Som van de baten

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.

Als gevolg van de corona maatrgelen konden de geplande optredens in het
openluchttheater en de graancirkelloop niet doorgaan. Dit betekende een onverwachte
daling van de inkomsten. Dit zorgde, samen met een eenmalige betaling voor de
graancirkelloop voor het negatieve resultaat op de exploitatie
De subsidies van overheden en andere instellingen namen wel toe, maar waren
geheel bedoeld voor de investering in de parkboerderij. Deze zijn daar ook geheel voor
gebruikt of toegevoegd aan de daarvoor bestemde voorziening.

Open

