Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ouwehand Zoo Foundation
3 0 2 2 8 5 6 2

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

Grebbeweg 111, 3911 AV RHENEN
0 3 1 7 6 5 0 2 0 0

E-mailadres

info@ouwehand.nl

Website (*)

https://www.ouwehand.nl/nl/natuurbescherming/ouwehand-zoo-foundation/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 2 6 8 2 9 3

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. J.F. Kok

Secretaris

Mw. J.F. Kok

Penningmeester

Dhr. H.M. Wien

Algemeen bestuurslid

Dhr. M.M.J.J. Boekhoorn

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?

Stichting Ouwehand Zoo Foundation heeft ten doel:
- het beschermen en in stand houden van de in het wild en en de vrije natuur levende
soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark te Rhenen levende dieren;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doen onder meer te verwezenlijken door het werven van
fondsen, het (finanieel) ondersteunen van projecten, waar ook ter wereld die tot het
doel van de stichting kunnen leiden, alsmede het beheer van vermogen, het houden
van aandelen, het geven van garanties het stellen van zekerheden of het zich op
andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden door verplichtingen
van groepsmaatschappijen en alle andere middelen.

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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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).

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

https://www.ouwehand.nl/uploads/beleidsplan_2020.pdf

Open

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

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

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.

Verwezen wordt naar het beleidsplan van 3 december 2020.

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

https://www.ouwehand.nl/uploads/beleidsplan_2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

3.630.630

Financiële vaste activa

€

3.519.121

€

7.149.751

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

2.650.561

€

3.944.121

€

6.594.682

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

2.640.000

€

2.500.000

Herwaarderings
reserve

€

2.396.295

€

2.396.295

Overige reserves

€

4.603.703

€

4.592.643

€

779.717

€

+

1.916.555

+
€

2.899.595

€ 10.049.346

Cijfers betreffen concept cijfers.

€

+

+
€

9.639.998

9.488.938

1.178.217

€
2.119.878

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 10.049.346

3.094.772

+

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

409.348

+
€

9.689.454

€

200.516

€

9.689.454

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€
€

0

+
0

€
€

53.971

4.387

€
€

1.858.854

+

3.185.880

€

+

€

3.190.267

€

€

500.273

€

€

1.912.825

+

+

€

1.912.825

€

3.690.540

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

315.723

€

711.579

Verstrekte subsidies & giften

€

1.243.641

€

1.130.296

Aankopen en verwervingen

€

183.209

€

520.030

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

2.610

Overige lasten

€

16.582

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

443

€

1.638

1.761.765

€

2.363.986

151.060

€

1.326.554

+

+
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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.ouwehand.nl/uploads/Jaarrekening_2020_OZF_conc
ept.pdf

Open

