











Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen
8 1 9 5 4 3 7 9

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



Kloosterstraat 5, 9401 KD Assen
0 5 9 2 3 1 3 5 5 2



info@nieuwerentmeester.nl



https://nieuwerentmeester.nl




8 6 2 2 8 3 8 8 7
Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -




Nederland



0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.



0

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




A.K.D. Boon



S. van der Meer










(meerdere opties mogelijk)



































(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen





 (vervolg)






Het bevorderen van samenwerking tussen de diverse actoren op het gebied van
behoud en beheer van monumenten, Nederlands erfgoed en andere architectonisch of
historisch belangrijke bouwwerken of onderdelen van bouwwerken betreffende de
locatie Veenhuizen in de gemeente Noordenveld en alles wat daar direct of indirect
mee te maken heeft of kan hebben; de stichting streeft ernaar om voorlichting en
educatie te geven over Veenuizen en haar geschiedenis inzake de Koloniën van
weldadigheid; het in het kader van voormeld doen verkrijgen, bezwaren en
vervreemden van registergoederen.


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.













Zie het beleidsplan.

Zie het beleidsplan.





 (vervolg)




Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).


Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.










Zie het beleidsplan

https://nieuwerentmeester.nl/wp-content/uploads/2021/09/Hoofdlijnen-belei
d-Stichting-de-Nieuwe-Rentmeester-Veenhuizen.pdf

Open

Er wordt geen vergoeding verstrekt aan het bestuur van de stichting. Er zijn geen
personeelsleden in dienst van de stichting.


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.


https://nieuwerentmeester.nl/wp-content/uploads/2021/09/
Vul de link in waar het Hoofdlijnen-beleid-Stichting-de-Nieuwe-Rentmeester-Veenhuizen.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open






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

426.610

335.948

63.470

27.192











31-12-2020 (*)















De stichting is opgericht op 19 februari 2021. Er zijn derhalve geen vergelijkende cijfes per 31-12-2020 opgenomen.Verdere toelichting is opgenomen in
het jaarverslag. Zie hiervoor de url onder de staat van baten en lasten.
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(vul hier in)




269.425
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269.502










-600







27.192




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.


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




0









0



0

Voor verdere toelichting zie de url onderaan deze pagina.

https://nieuwerentmeester.nl/jaarverslag-2021

Open

