Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Puttens Historisch Genootschap
4 1 0 3 5 8 2 2

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

Garderenseweg 97, 3881 NC Putten
0 3 4 1 3 5 5 4 8 5

E-mailadres

info@phg-putten.nl

Website (*)

www.phg-putten.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 8 2 3 7 2 4

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 4 5

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

J.N. van den Hoorn

Secretaris

M.J. van de Klok-Schipper

Penningmeester

A. van de Mheen

Algemeen bestuurslid

P. Vink

Algemeen bestuurslid

H. van der Zwaag en J. Grift

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?

Het bijdragen tot het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis van de
geschiedenis van Putten en het behoud van het karakter.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het achterhalen van historische feiten en
het interpreteren van de betekenis hiervan voor de geschiedenis van Putten.
Het vastleggen van de resultaten en bevordering van openbaarmaking daarvan in
woord, geschrift, excursies, exposities en eventuele andere vormen.
Het opbouwen van een historische documentatieverzameling van geschriften,
tekeningen, foto's, films, geluidsdragers en andere informatiedragers of voorwerpen.
Het streven naar behoud van objecten en situaties met een historische waardevol
en/of specifiek Puttens karakter.
Het nastreven van al het andere wat de doelstelling bevordert.

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?

De stichting fungeert als koepel voor allerlei activiteiten op cultuurhistorisch gebied van
Putten. Zo heeft de stichting zes beleidsvelden in uitvoering genomen die gericht zijn
op het realiseren van de doelstellingen;
1. het operationeel houden van de werkgroepen Archeologie, Genealogie en
archivering, Roerende monumenten, Onroerende monumenten, Dialect en Folklore.
2. het ondersteunen van de musea: Stichting Historisch Centrum De Tien Malen en
Stichting Museumboerderij de Mariahoeve.
3. het periodiek uitgeven van een cultuurhistorisch blad "De Graver".
4. het uitgeven van themaboeken.
5. het (mede) organiseren van folkloristische activiteiten.
6. het organiseren van cultuur historische lezingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting is een niet commerciele vrijwilligersorganisatie die voor haar financien
afhankelijk is van vrijwillige bijdragen, giften, vergoedingen en projectsubsidies.
De vrijwillige bijdragen worden bijeen gebracht door circa 650 donateurs en (zakelijke)
vrienden van beide musea De Tien Malen en de Mariahoeve.
Voor een 2e bron van inkomsten is er een kringloopwinkel in 2e hands boeken.
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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).

De inkomsten worden besteed voor het in stand houden van beide musea De Tien
Malen en de Mariahoeve, alsmede voor de uitgaven van boeken en andere activiteiten
op cultuur historisch gebied.
De reserves worden op een bankspaarrekening gereserveerd, voor o.a. de
herinrichting van de musea en toekomstige uitgaven van boeken.
Ook voor een mogelijk toekomstig informatie- en documentatiecentrum is geld
gereserveerd.

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

Open

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

De stichting kent geen betaalde krachten. Slechts werkelijk gemaakte kosten van
bestuur en van vrijwilligers worden vergoed na goedkeuring door het bestuur.
Specifiek voor de motivatie van de vrijwilligers worden jaarlijks kerstpakketten
uitgedeeld. (zie onder personeelskosten)

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.

Door de coronacrisis zijn er helaas weinig activiteiten georganioseerd.

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

Alle vrijwilligers van het Puttens Historisch Genootschap en van de beide musea
De ien Malen en de Mariahoeve vallen onder verantwoordelijkheid van het PHG.
Bij de musea is veel werk verzet om het weer operationeel te krijgen voor na de corona
en het PHG heeft begin 2021 de boekenwinkel in de Dorpsstraat 23 opgezet.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

93.547

Herwaarderings
reserve

€

€

93.547

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

93.538

€

93.538

€
€

830

34.120

€

+

9.554

+
€

34.950

12.225

+

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

€

128.497

€
€

84.296

82.796

€
19.277

€

+

7.684

+

€

103.573

€

90.480

Bestemmingsfondsen

€

2.000

€

2.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

22.924

Totaal

€

128.497

2.671

€

€

Totaal

+

31-12-2020 (*)

+
€

105.763

€

13.283

€

105.763

+

+

De financiele vast activa betreft een bankspaarrekening.
De liquide middelen staan op een betaalrekening.
De bestemmingsreserve is o.a. voor de her-inrichting van het museum De Tien Malen, Uitgave Putters- en Puttenaner deel 2, uitgave boek over Olden
Aller en een reserve voor educatie en documentatie. Het bestemmingsfonds is voor de uitgave van de Canon van Putten in boekvorm.
In de kortlopende schulden zit een uitkering aan de beide musea van ieder 10.900 = 21.800 euro, welke in 2022 is uitgekeerd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

34.028

€

13.250

Subsidies van overheden

€

750

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

2.410

€

2.450

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

3.160

€

2.450

Baten sponsorbijdragen

€

1.700

€

2.246

Giften en donaties van particulieren

€

14.860

€

15.114

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

413

€

2.019

Giften

€

15.273

€

17.133

Financiële baten

€

9

€

10

Overige baten

€

+

+

+

€

54.170

€

35.089

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.430

€

11.448

Verstrekte subsidies & giften

€

22.164

€

13.307

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

752

€

1.436

Personeelskosten

€

3.026

€

2.171

Huisvestingskosten

€

4.400

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

584

€

306

Overige lasten

€

5.244

€

2.408

Som van de lasten

€

42.600

€

31.076

Saldo van baten en lasten

€

11.570

€

4.013

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+

06 van 06

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.

De veel hogere baten zijn verkregen uit de verkoop van 2e hands boeken.
Door de vergrijzing loopt het aantal donateurs licht terug.
De inkoopwaarde van geleverde producten betreft de kosten van het kwartaalblad "De
Graver" en inkoop van fiets- en wandelroutes.
Verstrekte subsidies zijn bijdragen aan beide musea.
Huisvestingkosten betreffen de boekenwinkel.
De overige lasten zijn algemene kosten, zoals bestuurskosten, accountant,
verzekeringen, uitgave jaarkalender enz.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

