
Wat is ANBI: 
 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Instellingen met deze status hebben enkele belastingvoordelen 
bijvoorbeeld bij donaties en het betalen van energie belasting. 

Aan de ANBI status  zijn een aantal voorwaarden verbonden, tevens vraagt 
de belastingdienst om inzicht in hoe wij aan die voorwaarden voldoen. 
Zij vragen ons ook dit inzicht op de Website van de boerderij te publiceren 
met als doel transparantie en het vertrouwen van het publiek in de 
filantropische sector te bevorderen. 

Afgelopen periode zijn we geëvalueerd door de belastingdienst en kunnen 
wij  meedelen dat we de ANBI status behouden, indien we aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

 

 

1. Liquidatiebepaling  

De huidige statuten voldoet niet aan de nieuwste eisen: 

“Vanaf 23 juni 2012 moet uit de statuten van een ANBI blijken dat bij 
opheffing een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 
ANBI met een gelijksoortige doelstelling.” 

Bij een eventuele statutenwijziging in de toekomst dienen wij deze bepaling 
in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepaling van artikel 1a lid 1 
letter h Uitvoeringregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, 
zoals die vanaf 23 juni 2012 geldt.  

2. Publicatieplicht 

Als ANBI moeten wij volgende gegevens openbaar maken via onze 
website, waar de volgende gegevens van de ANBI status van onze 
verenging staan: 

  



1. de naam van de instelling (eventueel met vermelding van de 
publieksnaam): 
Officiële naam: VERENIGING DE BOERDERIJ BREUGEL 
zie ook: https://www.boerderijbreugel.nl/de-organisatie/wie-zijn-wij/ 

2. het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer (hierna RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de 
instelling is toegekend of het fiscaal nummer van de instelling: 

a. RSIN/ fiscaalnummer: 810449729 

b. Bezoekadres: Leeuwstraat 2, 5694VR Breugel – postadres: 
postbus 114 5690 AC Son & Breugel. 

c. Telefoon 0499  475181 website: www.boerderijbreugel.nl 
Kamer van Koophandel: 40235102 

3. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling: 
“Art 2 van de Statuten : Doel 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het algemeen 
welzijn van de Son en Breugelse gemeenschap. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, 
het verlenen van adviezen en hulp bij nieuwe initiatieven, het 
zorgdragen voor geschikte ruimten en het vinden van medewerkers 
hiertoe en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen” 

4. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling: 
“Een nieuw beleidsplan is momenteel in ontwikkeling, gezien de 
korte duur dat het huidige bestuur zitting heeft- hierdoor is het meest 
actuele beleidsplan dat van 2014” 
beleidsplan 2014: 
Beleidsrichting voor de komende jaren 

1. Boerderij wil verjongen 
a. Verjonging en verbreding van publiek met stimulering van nieuwe activiteiten blijven nodig.  

2. Boerderij gaat zich focussen op het versterken van:  
a. Drie clusters voor activiteiten:  

i. CREATIVITEIT (Klei, schilder, foto, .)  
ii. MUZIEK (Koren, muzieklessen, dans, plein publiek..) 

iii. MENS (Yoga, meditatie, zorg en welzijn, LEV..) 
b. Faciliteren van huisvesting verenigingen. 

i. Jeu de Boule 
ii. Activiteit verenigingen 

iii. Buurt en feest verenigingen 
3. De Boerderij gaat zich niet richten op: 

a. Alles wat met Sport activiteiten te maken heeft (Bongerd) 
b. Activiteiten waar grotere horeca activiteiten voor nodig zijn (Bongerd) tenzij het voor 

faciliteren is van een vereniging of activiteit 
c. Grote voorstellingen (Bongerd) 
d. Bruin Café achtige zaken zoals biljart, darts etcetera  
e.  Commerciële activiteiten 

  



5. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de 
Vereniging: 
Voorzitter:   Pieter Wesselink  pieter.wesselink@gmail.com 
Secretaris:  Hille Michelson  hille@michelson.nl 
Penningmeester  Paul Janssen  penningmeester@boerderijbreugel.nl 
Activiteiten   Trudy Netto   info@deboerderijbreugel.nl 
Beheer :  Jan Enderink  e.jan.enderink@gmail.com 

6. het beloningsbeleid van de vereniging:  
“De vereniging kent geen werknemers en vrijwilligers krijgen een attentie 
en/of een vrijwilligers vergoeding binnen de kaders van de wet. 
Bestuursleden zijn ook vrijwilligers”  
Het bestuur is voornemens het komende jaar een beloningsprotocol vast te 
stellen waarin de verschillende vrijwilligersvergoedingen worden geregeld 

7. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de 
instelling: 
“Zie hiervoor het jaarverslag 2019”:  
https://www.boerderijbreugel.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019.pdf 

8. de balans en staat van baten en lasten, met toelichting : 
“Zie hiervoor de onderstaande link: 
https://www.boerderijbreugel.nl/de-organisatie/financien/ 

 
 
 

 


