Stichting Culemborg 700
ANBI-informatie – versie van juli 2017

Heeft u vragen over of naar aanleiding van de informatie in dit document
(inclusief bijlagen)? Bel dan naar Jacqueline Spijkerman, telefoon 0345 – 477 721.
U kunt ook contact opnemen via info@culemborg700.nl.

Naam
Culemborg 700 kent rechtspersoonlijkheid, want op 3 juli 2014 is de
Stichting Culemborg 700 opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke in
Culemborg. De statuten zijn opgenomen als bijlage 1 bij dit document.
RSIN
De Stichting Cocreatie Culemborg heeft als formeel nummer (voor het
Handelsregister en de Belastingdienst) 8541 77 188. De Kamer van Koophandel
hanteert hiernaast nog een ander nummer: 61039144.
Contactgegevens
Die vindt u (elders) op de website met het adres www.culemborg700.nl.
Doelstelling
Zie voor de formele doelstelling de statuten, artikel 2: ‘De Stichting heeft als doel:
het (laten) voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van activiteiten in het kader van
het evenement met de werktitel ‘700 jaar Stadsrechten voor Culemborg’, zoals dat in het jaar
2018 in enige vorm aan de orde zal zijn. De Stichting wil dat doel bereiken in actieve
samenwerking met onder meer zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Culemborg.’

Beleidsplan
De Stichting Culemborg 700 kent geen formeel beleidsplan. De verwoorde
doelstelling is duidelijk genoeg: iedereen hoopt en rekent op een (extra) gezellig,
feestelijk jaar 2018 (met mogelijk een start in december 2017). De ambities en
activiteiten van de Stichting worden overigens breed en ook financieel gesteund door
(de raad van) de gemeente Culemborg.
Bestuur
In 2016 traden Baltus Hagenaar (per 31 oktober) en Ebbo de Jong (per 4 december) af
als bestuursleden. Op 1 november is Tanja Moody als lid toegetreden, gevolgd door
Bart van Gelderen als secretaris (op 5 december). Naast Tanja en Bart bestond het
bestuur per 31 december 2016 uit voorzitter Willem van den Bos en penningmeester
Frank Hordijk. Zij wonen allen in Culemborg.
Beloningen
Zie artikel 3, lid 5 van de statuten (bijlage 1). In een enkel geval kunnen gemaakte
kosten worden vergoed, maar tegelijk kan geen sprake zijn van enige beloning voor
de bestuurders.
Verslag
Via de site kan worden gevolgd wat Culemborg 700 wil en doet.
Financiën
Zie bijlage 2 voor de jaarrekeningen 2016, 2015 en 2014, zoals die door het bestuur
zijn vastgesteld (op respectievelijk 29 mei 2017, 15 augustus 2016 en 9 april 2015).
In het bescheiden papieren archief van Culemborg 700 zijn exemplaren van de
jaarrekeningen met de handtekeningen van de bestuursleden opgenomen.
**

Bijlage 1
Statuten

Bijlage 2
Jaarrekeningen 2016, 2015 en 2014

Stichting Culemborg 700
Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Opgemaakt op 10 mei 2017
Vastgesteld in het bestuur op 29 mei 2017
Zie statuten van de Stichting, artikel 8
Alle bedragen in Euro

Balans per 31 december 2016
Activa

Passiva

Bank

99.093

Eigen vermogen
Vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen bankkosten

0
99.082
11

Totaal

99.093

Totaal

99.093

Staat van baten en lasten over 2016
Baten

Lasten

Besteed deel vooruitontvangen
subsidie

2.033

Totaal

2.033

Bankkosten
Huisstijl
Site c.a.
Verzekering
Totaal

127
328
796
782
2.033

Ter toelichting
De Stichting is opgericht op 3 juli 2014. 2016 betrof het derde boekjaar.
In 2016 traden Baltus Hagenaar (per 31 oktober) en Ebbo de Jong (per 4 december) af als bestuursleden.
Op 1 november is Tanja Moody als lid toegetreden.
Op 5 december is Bart van Gelderen als secretaris toegetreden.
Als niet uit de balans blijkende verplichting speelt alleen de doorlopende polis tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor akkoord (getekend op 29 mei 2017):

Willem van den Bos, voorzitter
Bart van Gelderen, secretaris
Frank Hordijk, penningmeester
Tanja Moody, lid

Stichting Culemborg 700
Balans per 31 december 2015
Staat van baten en lasten over 2015
Opgemaakt op 12 augustus 2016
Vastgesteld in het bestuur op 15 augustus 2016
Zie statuten van de Stichting, artikel 8
Alle bedragen in Euro

Balans per 31 december 2015
Activa

Passiva

Bank

51.126

Eigen vermogen
Vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen bankkosten

0
51.116
10

Totaal

51.126

Totaal

51.126

Staat van baten en lasten over 2015
Baten

Lasten

Besteed deel vooruitontvangen
subsidie

1.712

Bankkosten
Vlag-foto's-films-site

116
1.596

Totaal

1.712

Totaal

1.712

Ter toelichting
De Stichting is opgericht op 3 juli 2014. 2015 betrof het tweede boekjaar.
Het bestuur heeft gedurende het boekjaar bestaan uit de oprichters, in casu de hieronder vermelde personen.
Op 1 maart 2016 is voorzitter Roland van Schelven opgevolgd door Willem van den Bos,
op 1 april is Baltus Hagenaar als lid toegetreden.
Er spelen geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Voor akkoord (getekend op 15 augustus 2016):

Willem van den Bos, voorzitter
Ebbo de Jong, secretaris
Frank Hordijk, penningmeester
Baltus Hagenaar, lid

Roland van Schelven, voorzitter gedurende het boekjaar

Stichting Culemborg 700
Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten over 2014
Opgemaakt op 9 april 2015
Vastgesteld in het bestuur op 9 april 2015
Zie statuten van de Stichting, artikel 8
Alle bedragen in Euro

Balans per 31 december 2014
Activa
Bank

Totaal

Passiva
2.853

2.853

Eigen vermogen

0

Vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen bankkosten

2.827
26

Totaal

2.853

Staat van baten en lasten over 2014
Baten

Lasten

Besteed deel vooruitontvangen
subsidie

2.172

Bankkosten
Oprichtingskosten
Kosten domeinnaam en site

30
599
1.543

Totaal

2.172

Totaal

2.172

Ter toelichting
De Stichting is opgericht op 3 juli 2014. Het eerste boekjaar is geeindigd op 31 december 2014.
Het bestuur heeft gedurende het boekjaar bestaan uit de oprichters, in casu de hieronder vermelde personen.
Er spelen geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Voor akkoord (getekend op 9 april 2015):

Roland van Schelven, voorzitter
Ebbo de Jong, secretaris
Frank Hordijk, penningmeester

