Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichitng de Rhedense Schaapskudde

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 7 2 6 5

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

Heuvenseweg 11a

Telefoonnummer

0 6 3 0 0 3 0 8 1 3

E-mailadres

penningmeester@schaapskudde.nl

Website (*)

www.schaapskudde.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 4 8 0 5 3

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

3 5

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.H.F.M. Wehkamp

Secretaris

H.C. van Baalen

Penningmeester

M.B. Rohaan

Algemeen bestuurslid

R.C. de Kruijff

Algemeen bestuurslid

A.W.G. Damen

Overige informatie
bestuur (*)

A.M.T. van Gemert-Gerritsen

IB 110 - 1Z*1FOL

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?

1. De vorming en instandhouding van een kudde Veluwse Heideschapen, die onder
leiding van een herder worden geweid op de heidevelden, gelegen in de Gemeentes
Rheden en Rozendaal en die, voor zover ze niet op de heide verblijven, worden
ondergebracht in een schaapskooi met aangrenzende weiden;
2. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door professionele
herders, geassisteerd door vrijwilligers, de kudde te laten verzorgen, te weiden en
zorgdragen dat de kenmerken van het Veluws Heideschaap optimaal worden
gewaarborgd.

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 organisatie is ingesteld op de cyclus van de kudde:
• winter: draagtijd/stal, weide, bijvoederen;
• vroege lente: intensieve lammerperiode;
• late lente en zomer: begrazing;
• herfst: begrazing, bevruchting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

• Vergoeding voor begrazing en instandhouding van Natuurmonumenten
(SNL-subsidie van provincie Gelderland aan Natuurmonumenten wordt doorgegeven);
• Symbolische adoptie van lammetjes;
• Donateurs (particulier en bedrijven);
• Lammetjesdag;
• Dagjes met de herder;
• Verkoop van schapen aan een commerciële herder;
• Subsidie gemeente Rheden;
• Graasdierpremie van de RVO;
• Schaapscheerdersfeest;
• Winkel (knuffels, sleutelhangers, etc.);
• Legaten.

Werkzaamheden ondersteunend aan het instandhouden van de kudde zijn:
• februari-april: organisatie adoptie van lammetjes (bijna iedere dag in deze periode);
• eind maart: organisatie lammetjesdag;
• maart-oktober: educatie aan scholen of andere groepen (op aanvraag);
• mei-september: dagje met de herder (2-3 per maand);
• half juni: organisatie schaapscheerdersfeest;
• september: deelname aan Open Monumentendag;
• oktober: deelname aan Wilde Buitendagen van Natuurmonumenten;
• eind december: medewerking aan Kerstwandeling van Rotary.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Alle verkregen inkomsten worden in beginsel aan de exploitatie van de schaapkudde
besteed.
Wij hebben een bescheiden eigen vermogen dat hoofdzakelijk op een spaarrekening
staat. Dit eigen vermogen dient als egalisatie van tekorten en overschotten in de
exploitatie. In het verleden was de rente over het spaartegoed een belangrijke
inkomstenbron ter dekking van de exploitatie. Door de inmiddels al jarenlange lage
rente hebben we meerdere jaren ingeteerd op ons eigen vermogen.
Een aantal jaar geleden ingezette verandering en verbetering van onze bedrijfsvoering
heeft in 2020 geleid tot een klein positief financieel resultaat.

https://schaapskudde.nl/wp-content/uploads/beleidsplan2020.pdf

Open

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

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

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.

Het activiteitenverslag is opgenomen in de jaarrekening 2020 als onderdeel van het
hoofdstuk 'bestuursverslag'.

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

Wij hebben één herder in vaste dienst (1 fte). Deze medewerker ontvangt een salaris
op basis van de CAO Dierhouderij.
Onze vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding en kunnen op
declaratiebasis een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen echter
geen beloning of (vaste) vrijwilligersvergoeding.

https://schaapskudde.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2020.p
df

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

8.864

11.103

€

+
8.864

€

Voorraden

€

4.493

€

4.118

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.054

€

5.284

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
11.103

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

193.455

+

€

212.228

€

+

175.012

+
€

220.775

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

184.414

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

€

229.639

+
€

195.517

https://schaapskudde.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2020.pdf
https://schaapskudde.nl/anbi-rhedense-schaapskudde/
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

12.193

€

20.645

Subsidies van overheden

€

32.694

€

31.741

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

1.500

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

32.694

€

33.241

Baten sponsorbijdragen

€

2.690

€

4.404

Giften en donaties van particulieren

€

22.690

€

29.557

Nalatenschappen

€

2.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

24.690

€

29.557

Financiële baten

€

12

€

17

Overige baten

€

+

€

+

€

+

€

+

€

+

+

€

72.279

€

87.864

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

26.531

€

27.503

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

1.017

€

1.339

Communicatiekosten

€

1.091

€

1.926

Personeelskosten

€

28.254

€

54.828

Huisvestingskosten

€

801

€

1.133

Afschrijvingen

€

2.239

€

3.236

Financiële lasten

€

446

€

553

Overige lasten

€

4.861

€

499

Som van de lasten

€

65.240

€

91.017

Saldo van baten en lasten

€

7.039

€

-3.153

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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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.

https://schaapskudde.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2020.pdf
https://schaapskudde.nl/anbi-rhedense-schaapskudde/

https://schaapskudde.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2020.p
df

Open

