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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.



02 van 06

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.
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	18_ML: 
	51_ML: het ontwikkelen en exploiteren van maatschappelijk onroerend goed, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
	53_ML: Het is de doelstelling van het bestuur om Asten een bijzondere plek te geven waar de inwoners en hun bezoekers een mooie rustige ontmoetingsplek krijgen. Een ontmoetingsplek voor jong en oud en voor valide en minder valide mensen. 
Het bestuur van de Stichting is vanaf de aankoopdatum van het klooster om in overleg met de Gemeentebestuur van Asten en een brede vertegenwoordiging vanuit de Gemeente Asten (de zogenaamde “denktank”) een herbestemming te geven aan het klooster met zijn kloostertuin. Een belangrijk deel van de activiteiten betreft communiceren (vergaderen, website bijhouden en via de nieuwsbrief periodiek informeren) met belanghebbenden om draagvlak te creëren en resultaten te boeken. 
Er zijn 2 hoofdactiviteiten te onderscheiden:1) Het verbouwen van een groot deel van het klooster;2) Het her-ontwikkelen van de kloostertuin met boerderij
Hiertoe zullen de nodige bouwwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen, houdt het bestuur rekening met het starten van de verbouwwerkzaamheden in de loop van het tweede deel van 2021. 
De planning om tot de uiteindelijke realisatie van de doelstelling te komen, ligt naar verwachting in de tweede helft van 2022, met een mogelijk uitloop naar begin 2023. 

	54_ML: De instelling heeft een lening afgesloten om het klooster met kloostertuin te kunnen aanschaffen en de opstartkosten te kunnen financieren. 
Daarnaast ontvangt de instelling donaties. 
Uiteindelijk is het bedoeling dat, met de opbrengsten uit verkoop van de appartementen, de kosten van de verbouwing en de aanpassingen in de kloostertuin, inclusief boerderij, worden gefinancierd. 

	56_ML: Het beloningsbeleid is zeer duidelijk. Er wordt géén vergoeding verstrekt aan de leden van het bestuur. Er zijn geen medewerkers in dienst. 
	57_ML: Het jaar 2020 heeft iedereen te maken gehad met Corona. Dus ook het bestuur van de stichting. Desondanks is er periodiek vergaderd over de plannen en de voortgang daarin. 
Leden van het bestuur hebben veel tijd besteed en het creëren van maximale maar ook passende mogelijkheden voor het kloostergebouw en de kloostertuin. Daartoe is geregeld contact geweest met de architect en met potentiële partijen die voor de realisatie van de gewenst verbouwingen nodig zijn. 
Het informeren van de omwonenden heeft echter in 2020 helaas alleen middels een nieuwsbrief kunnen plaatsvinden. 
Het overleg met de gemeente en de welstands-/monumentencommissie ging eveneens via Teams. Via online beeldbellen. 
De website van de Stichting is verder geoptimaliseerd, zodat iedere geïnteresseerde kennis kan nemen van hetgeen het bestuur mee bezig is. 


	55_ML: De inkomsten worden enkel besteed aan de realisatie van de doelstelling. Op dit moment (per 31-12-2020)  is er een negatief eigen vermogen. Mocht er in de toekomst een positief eigen vermogen ontstaan zal dit aangewend worden voor de verfraaiing en/of het onderhoud van de klosstertuin en/of boerderij. 


	56: 
	_MLT: De Url van de Stichting met de visie en missie (beleidsplan): www.stichtingkloostergedachteasten.nl)
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1619643
	6_GT: 100000
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 74894
	4_GT: 1619643
	9_GT: 174894
	10_GT: 1794537

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 1846275
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 8168
	4_GT: -59906
	10_GT: 1794537
	5_GT: -59906

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 1742500
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 1107
	4_GT: -70563
	10_GT: 1673044
	5_GT: -70563

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1644092
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 28952
	4_GT: 1644092
	9_GT: 28952
	10_GT: 1673044

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De balans kent in 2020 beperkte mutaties. Actief staat het klooster met zijn kloostertuin op de balans. Verder staat er een vordering van een toezegde schenking/donatie op de balans.  De liquiditeiten zijn het saldo van de verschillende kasmutaties. 
Passief staat de lening op de balans en een relatief beperkt bedrag aan kortlopende schulden. In 2020 is een positief saldo (schenking/donatie minus kosten) ad afgerond €10.000 toegevoegd aan de reserves. Daarmee is nog steeds sprake van een negatief eigen vermogen van afgerond €60.000. 
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	9_A7: 
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	21_A7: 
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	25_A7: -70563
	23_A7: 2324
	24_A7: 70563

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De baten in 2020 worden gevormd door een toegezegde schenking/donatie van €100.000. 
De kosten betreffen grotendeels de financieringslasten van de in 2019 aangegane lening. Daarnaast zijn in 2020 instandhoudingskosten gemaakt zoals verzekeringen, onderhoud, gas water licht en diverse belastingen. Dit heeft voor 2020 een batig saldo opgeleverd van afgerond €10.000.

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




