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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.



02 van 06

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.
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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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	13: A.E. Kruijswijk - van Ooijen
	5: www.poly-artrose.nl
	15: D.M. Akkersdijk
	2: Postbus 103 1380 AC Weesp
	4_EM: secretariaat@poly-artrose.nl
	14: M. Bijzet - Tovar
	16: I.A.J. Gerretse
	17: 
	10: Voornamelijk Nederland, maar we hebben ook leden in België, Frankrijk, Duitsland enz.
	1_KVK: 09124593
	11_A4: 0
	12_A4: 20
	7: [Gezondheid - Patiënten en families]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 816265653
	3_TEL: 0651766384
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Patiënten
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: De vereniging heeft ten doel:a. werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met poly-artrose en artrose die lid zijn van de vereniging;b. werkzaam te zijn in het belang van alle personen met poly-artrose en artrose in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.
	53_ML: Het organiseren van lotgenotencontactdagen, het geven van informatie en voorlichting en het vormgeven aan collectieve belangenbehartiging.Er zijn 2 contactdagen per jaar. De informatie wordt gegeven door middel van onze website, facebookpagina en besloten facebookpagina, ons P-ALMagazine (4 keer per jaar)De collectieve belangenbehartiging blijkt uit onze contacten met ziekenhuizen, NVR, NOV, Zorginstituut, Medisch Specialisten, ReumaNederland,en KNGF. We werken  mee aan onderzoeken op het gebied van (poly-)artrose en zijn lid van Ieder(In).Coaches en cliëntondersteuners helpen leden bij het om gaan met poly-artrose gerelateerde problemen.
	54_ML: 1. Subsidie Ministerie WVS2. Contributie
	56_ML: Onze vrijwilligers krijgen deels een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding.
	57_ML: Er zijn in 2021 twee ledendagen geweest. De eerste is gehouden op 10 april en was vanwege corona online. De leden hebben die dag dus online kunnen volgen en/of het verslag ervan in het P-ALMagazine kunnen lezen.De tweede ledendag is gehouden op 4 september in Amersfoort en was een jubileumfeest vanwege het 20 jarig bestaan van de P-AL. Daar konden gelukkig wel leden bij aanwezig zijn. Ook daarvan is een verslag gekomen in het magazine. Het P-ALMagazine is in 2021 vier keer uitgekomen.
	55_ML: Zie beleidsplan en jaarverslag.
	56: 
	_MLT: https://www.poly-artrose.nl/beleidsplan-en-jaarrekening
	knop: 

	57: 
	_MLT: www.poly-artrose.nl
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 375
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 86434
	4_GT: 0
	9_GT: 86809
	10_GT: 86809

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 
	4_GT: 86809
	10_GT: 86809
	5_GT: 86809

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 
	4_GT: 115482
	10_GT: 115482
	5_GT: 115482

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 400
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 115082
	4_GT: 0
	9_GT: 115482
	10_GT: 115482

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: In 2021 konden er gelukkig meer bijeenkomsten gehouden worden dan in 2020. We hebben weer live vergaderd, daardoor waren er meer kosten voor huur van vergaderruimte en reiskostenvergoeding.Onze voorjaarsledendag was nog online wegens corona. De najaarsbijeenkomst kon gelukkig weer live. Dat was meteen ons jubileumfeest, waardoor we extra kosten hadden. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 24999
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 24999
	6_A7: 
	7_A7: 0
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 5
	13_A7: 21854
	14_A7: 46858
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 64393
	19_A7: 6292
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 278
	25_A7: -28674
	23_A7: 4569
	24_A7: 75532

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 23355
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 23355
	6_A7: 
	7_A7: 25
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 25
	12_A7: 5
	13_A7: 21132
	14_A7: 44517
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 17658
	19_A7: 6051
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 252
	25_A7: 17124
	23_A7: 3432
	24_A7: 27393

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Baten: De rente van de spaarrekening is ingevuld bij financiële baten. De ontvangen contributie van de leden is ingevuld bij 'overige baten'.Lasten:Bij communicatie zijn de kosten vermeld van lotgenotencontact (onze ledendagen), het lotgenotenboekje, de kosten van het P-ALMagazine, de website en de overige kosten voorlichting.Onder personeelskosten staan de vergoedingen en de reiskosten voor de vrijwilligers.Bij de financiële lasten staan de bankkosten.Bij de overige lasten staan de overige bestuurskosten, de kosten voor de financiële- en ledenadministratie, de verzekeringen en contributies en de relatiegeschenken.   
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




