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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.

Stichting Stadskanaal Rail

P.H. Hofstra

www.stadskanaalrail.nl

H. Steegstra

Stationsstraat 3, 9503 AD  Stadskanaal

J. Mijnheer

A. de Vries

4 1 0 1 5 1 9 6

1

1 3 5

8 0 3 6 6 4 2 1 7

0 5 9 9 6 5 1 8 9 0

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Kunst en cultuur - Monumenten

Kunst en cultuur - Expositie

F.J. Bouman

info@stadskanaalrail.nl
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! 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?

- de ontwikkeling van voorzieningen voor dagrecreatie en recreatie in het algemeen 
door het verbinden van rekreatieve attrakties met historische vervoermiddelen 
- het behoud van de spoorlijnverbinding Groningen - Zuidbroek - Veendam  - 
Stadskanaal - Musselkanaal 
- het stimuleren van regionale werkgelegenheid

Het gehele jaar door uitvoeren van treinritten met historisch materieel waarbij zoveel 
mogelijk wordt samengewerkt met andere, zoveel mogelijk historische, 
vervoermiddelen en musea. 
Daarnaast collectiebeheer van spoormaterieel, onderhoud en beheer van de 
infrastructuur en gebouwen, cellectiebeheer van, veelal spoorgerelateerde, museale 
stukken, organiseren van evenementen en horeca- en souvenirverkoop.

Door kaartverkoop voor de treinritten en museum, horeca- en souvenirverkoop, 
donaties en sponsoring.
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! 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).

De bestuursleden ontvangen geen beloning of andere onkostenvergoedingen. 
De stichting heeft één betaalde medewerker.

Instandhouden en uitbreiden van het materieel, de gebouwen en spoorlijn.

https://www.stadskanaalrail.nl/wp-content/uploads/2021/05/
Jaarrekening-2020-Stichting-Stadskanaal-Rail.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%%%

%

%
%%%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

1.584.067

1.093.722
1.127.732

4.576

123.439
128.583

13.649

362.024
367.250

37.867
57.212

14.760

1.584.067

1.617.052
1.680.777

32.985

485.463
495.833

1.617.052

1.641.184

4.285

13.229

22.079

1.641.184

39.593

1.680.777

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

https://w
w

w.stadskanaalrail.nl/w
p-content/uploads/2021/05/Jaarrekening-2020-Stichting-Stadskanaal-R

ail.pdf
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# 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

109.868 176.406

0 0

1.850 604

0 0

48 67

109.077 13.598

2020 2019 (*)

220.843 190.675

8.834

661

42.417

48.134

67.724

8.930

44.015

2.091

39.653

51.249

67.608

10.851

-10.368 -96.242

54.511

231.211

71.450

286.917
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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://www.stadskanaalrail.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarrekening-2020-
Stichting-Stadskanaal-Rail.pdf

https://www.stadskanaalrail.nl/wp-content/uploads/2021/05/
Jaarrekening-2020-Stichting-Stadskanaal-Rail.pdf

Open


