Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Red De Veluwe
6 9 8 9 0 7 1 4

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

0 6 1 8 5 7 0 9 1 3

E-mailadres

info@stichtingreddeveluwe.nl

Website (*)

www.reddeveluwe.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 0 5 4 5 0 4

- Primaire sector Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Robert William Tieskens

Secretaris

Heleen Nicolette s`Jacobs

Penningmeester

Sandra Aleida van der Heiden

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

A. Het trachten te voorkomen en beperken van geluidshinder en anderen vormen van
overlast en aantasting van natuurgebieden, bos-en heidegebieden, Natura 2000 en
stiltegebieden, habitats, flora en fauna; aantasting van het woon-en leefklimaat,
gezondheid daaronder begrepen, en toerisma; - veiligheidsincidenten als gevolg van
(laag) overvliegende vliegtuigen boven Nederland, althans de provincie Gelderland;
B.Het trachten te voorkomen en beperken van het instellen van )neiweu) aan-,
uitvlieg-en aansluitroutes, overvliegroutes en laagvliegroutes boven Nederland, althans
de provincie Gelderland, zulks (mede) met het oog op de bescherming van de hiervoor
genoemde belangen;
C. Het trachten te voorkomen en beperken van (langdurig)laagvliegen, mede ter
behartiging van de belangen van natuurloijke en rechtspersonen zoals bedoeld in
artikel 3:305aBW.

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?

Het geven van voorlichting, het gebruik maken van inspraakrechten en bestuurlijke
beinvloeding; het voeren van (gerechtelijke) procedures;
het voeren van collectieve acties;
het verzamelen en delen van kennis over (milieu)gevolgen van de groei van luchtvaart
in de meest brede zin van het woord boven Nederland, althans de provincie
Gelderland; het samenwerken met natuurlijk en rechtspersonen die gelijksoortige
doelen nastreven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

donaties en giften
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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).

Het voeren van (gerechtelijke) procedure en het voeren van acties en het mede
financiel ondersteunen van (rechts) personen met gelijksoortige acties

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).

Niemand wordt financieel beloond voor zijn werkzaamheden voor de Stichting.

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.

Bestuurders en vrijwilligers hebben in beginsel eens in de drie weken vergaderd, door
de Corona problemen deels digitaal en hybride. In 2021 heeft de penningmeester de
stichting verlaten en is daarvoor een opvolger gevonden. Er is een nieuwe vrijwilliger
actief geworden. De stichting communiceert met elkaar via de mail en in een
app-groep. Daarin wordt alle belangrijke informatie met elkaar gedeeld. Er zijn een
aantal nieuwsbrieven verzonden.
Op 15 januari 2021 is het kabinet gevallen. Daardoor hebben vele activiteiten in het
teken hebben gestaan van de politieke beinvloeding, zowel van kamerleden, als van
de Provinciale staten als van gemeentebesturen. Helaas was er vanuit de kamerleden
niet voldoende animo om deel te nemen aan een informatiemiddag. Dankzij onze
lobbyactiviteiten is er een motie is aangenomen tegen de opname van Lelystad Airport
in de landelijke regeling van legalisatie van PAS-meldingen.Een aantal gemeenten op
de Noord-Veluwe hebben op ons initiatief geld gereserveerd voor het laten verrichten
van een second opinion, mocht er een natuurverguning afgegeven worden.Op ons
verzoek heeft een bekende ecoloog een onderzoek verricht naar de gevolgen voor de
natuur op de Veluwe ten gevolge van een verhoging van de stikstofdepositie. We
hebben zienswijzen ingediend tegen de aangevraagde vergunning voor een
natuurvergunning, tegen het ontwerp voorkeursbeslissing voor de herziening van het
luchtruim en de legalisatie van de PAS meldingen. De stichting heeft dmv een grote
flyeractie geld opgehaald om de kosten van komende bestuursrechtelijke en eventueel
civiele procedures te kunnen betalen. Tenslotte zijn er veel kranten-en televisie
intervieuws gegeven.

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

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€

89.477

€

89.478

€

1

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

1

€

28.450

€

28.451

+

Totaal

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

89.478

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

89.478

€

+

+
€

89.478

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

28.451

28.451

0

+
€

31-12-2021

€

€

0

+

Passiva

28.451

+
89.478

Voorraden: jacks, posters, flyers
Liquide middelen: stand rekeningcourant ABN amro bank. De bank heeft inmiddels de oude rekening opgeheven.

+
€

28.451
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.200

Giften

€

81.230

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

80.030

+

31.804

€
€

+
31.804

900

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

81.230

32.704

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

333

Overige lasten

€

10.181

Som van de lasten

€

20.204

€

1.704

Saldo van baten en lasten

€

61.026

€

31.000

€

9.690

€

+

1.584

120

€

+
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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.

In 2021 is een grote flyeractie gehouden; daar is bijna 10.000 aan uitgegeven maar
heeft een grote opbrengst gehad. Voorts zijn uitgaven gedaan aan de advocaat
(jurdisch hulp in de handhavingsprocedure en advies in andere mogelijke
proccedure's) ten bedrag van ongeveer 7.500. Daarnaast is er twee keer een bedrag
gegeven aan de samenwerkende actiegroepen tegen het laagvliegen (SATL) ten
berag van 2.500 in totaal. Tenslotte zijn er nog wat kleiners uitgaven gedaan, zoals
relatiegeschenken, vergaderkosten, administratiekosten etc.

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

Open

