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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.
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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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	1: 
	0: Stichting Franz Pfanner Huis
	1.13: functie vacant
	5: www.franzpfannerhuis.nl
	15: Bos, M.G.R. van den
	2: Klein Vink 4, 5944 EX ARCEN
	4_EM: franzpfannerhuis@home.nl
	1.14: Cornelissen, H.
	16: Marcke, F.A.F.M. van (vice voorzitter)
	17: Raijer, P.H.
	10: Nederland
	1_KVK: 12043750
	11_A4: 0
	12_A4: 45
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 809597615
	3_TEL: 0774732025
	20: Algemeen publiek
	21: Off
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	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Kenis, P.C.M. (algemeen bestuurslid), Linders , P.A.H. (algemeen bestuurslid)
	51_ML: Statutaire doelstelling: De behartiging van aktivitieten op het vlak van kuur, cultuur en natuur in mondiaal perspectief.Wat wil het Franz Pfanner Huis bereiken: 1. Het bijdragen tot het openbaar maken en overdragen van kunst encultuur voor een breed publiek; 2. Het overdragen van de beeldende kunsten door het tentoonstellen van de verscheidenheid in de diverse disciplines;3. Het overdragen van de historische en nieuwe ontwikkelingen binnen detoonkunsten door middel van muziekuitvoeringen; 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaandeverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 5.Uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
	53_ML: De stichting Franz Pfanner Huis houdt tentoonstellingen en concerten. Daarnaast enkele keren per jaar medidatieve bijeenkomsten.Dit doet de stichting op een laagdrempelige wijze (tentoonstellingen vrij van entree en concerten onder kostprijs) teneinde een en ander bereikbaar te doen zijn voor een zo breed mogelijk publiek.Genoemde aktiviteiten passen volledig binnen de (statutaire) doelstelling van de stichting Franz Pfanner Huis
	54_ML: De stichting ontvangt entreegelden voor haar concerten, subsidie van de gemeente Venlo, een bijdrage van Roompot Vakantieparken en bij een negatief exploitatieresultaat uit de gewone bedrijfsvoering eenaanvulling van de paters van Mariannhill.Daarnaast heeft de stichting een club vrienden die jaarlijks een donatie doen.Van de eventuele verkoop van geëxposeerde zaken ontvangt de stichting een met de kunstenaar afgesproken provisie.De stichting stelt enkele keren per jaar haar ruimte ter beschiukking van externen, waarvoor zij een geringe bijdrage ontvangt.
	56_ML: Er zijn geen beloningen, zoals bijvoorbeeld vacatiegelden, voor bestuur en andere vrijwilligers.Wel wordt één keer per jaar als dank voor de belangenloze inzet een vrijwilligersmiddag georganiseerd. Een uitje met koffie/vlaai en een excursie.Daarnaast spreekt het bestuur eens per jaar haar waardering uit door middel van een flesje wijn.Reiskosten zijn de enige kosten die worden vergoed aan de vrijwilligers.
	57_ML: De activiteiten en jaarverslag zijn te vinden op www.franspfannerhuis.nl onder "verantworden en vooruit kijken"
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan de tentoonstellingen, de concerten en aan de overige exploitatiekosten.De liquiditeit van de stichting (en dat is haar vermogen want er zijn geen overige bezittingen zoals bijvoorbeeld onroerend goed) wordt aangehouden op een rekening -courant en een spaarrekening bij de Rabobank.
	56: 
	_MLT: www.franzpfannerhuis.nl
	knop: 

	57: 
	_MLT: www.franzpfannerhuis.nl onder "verantwoorden en vooruit kijken"
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 4
	6_GT: 2
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 24432
	4_GT: 4
	9_GT: 24434
	10_GT: 24438

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 10375
	3_GT: 0
	1_GT: 13747
	9_GT: 316
	4_GT: 0
	10_GT: 24438
	5_GT: 24122

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 6260
	3_GT: 0
	1_GT: 13604
	9_GT: 904
	4_GT: 0
	10_GT: 20768
	5_GT: 19864

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 4
	6_GT: 32
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 20732
	4_GT: 4
	9_GT: 20764
	10_GT: 20768

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

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

	5_ML: Geen schriftelijke toelichting aanwezig. Activiteiten die geleid hebben tot deze balans per 31-12-2020 zijnde normale activiteiten, zei het dan dat helaas vanwege Corona/Covid-19 het grootste deel van het jaar geen activitieten hebben plaatsgevonden.

	3: 
	1: 
	1_A7: 2415
	2_A7: 4198
	3_A7: 0
	4_A7: 2375
	5_A7: 6573
	6_A7: 2500
	7_A7: 150
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 150
	12_A7: 2
	13_A7: 1969
	14_A7: 13609
	15_A7: 5414
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 960
	19_A7: 0
	20_A7: 201
	21_A7: 0
	22_A7: 139
	25_A7: 143
	23_A7: 6752
	24_A7: 13466

	2: 
	1_A7: 5046
	2_A7: 4198
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 4198
	6_A7: 2500
	7_A7: 480
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 480
	12_A7: 2
	13_A7: 1475
	14_A7: 13701
	15_A7: 6728
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 483
	19_A7: 0
	20_A7: 1267
	21_A7: 0
	22_A7: 139
	25_A7: -3810
	23_A7: 8894
	24_A7: 17511

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: In 2019 heeft een mutatie bestemmingsreserve plaatsgevonden van € 4.000.In 2020 heeft een mutatie bestemmingsreserve plaatsgevonden van € 5.375Beide posten zijn geboekt op de  post "Overige lasten" in respectievelijk 2019 en 2020.In 2020 hebben vanwege Corona/Covid-19 aanzienlijk minder activiteiten plaatsgevonde. Wel zijn in verband met de noodzakelijke vroegtijdelijke voorbereidingen voor de activitieten in 2020 wel al in genoemd kaelnderjaar kosten gemaakt, die uiteraard niet geleid hebben tot inkomsten.
	JV: 
	_MLT: www.franzpfannerhuis.nl  onder "verantwoorden en vooruit kijken"
	knop: 




