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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

JLF van Casteren

MWF Houwen

LHM Cals

YAW Hermans-Cuppen

Nederland

0

6

Kunst en cultuur - Monumenten

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

FJL Schaeffers

Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Bandenkerk Venray

www.petrusbandenkerkvenray.nl/

Augustinessenhof 14

jlvancasteren@kpnmail.nl
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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?

a. Het realiseren van de restauratie, het behoud en onderhoud van de beelden van de 
Sint Petrus’ Bandenkerk te Venray.
b. Studie ten behoeve van de beoogde restauratie, instandhouding en onderhoud van 
die beelden.
c. Het inzamelen van gelden voor de restauratie van de middeleeuwse beelden en het 
vormen van fondsen voor onderhoud op langere termijn.
d. Het opzetten van een studie om te komen tot projectmatig onderhoud, restauratie 
dan wel vervanging van de bestaande glas in lood / gebrandschilderde ramen.
e. Het vergroten en uitdragen van de kennis van kerkelijke kunst en cultuur, de 
historische betekenis en de waarde hiervan.

a. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden en het aanvragen van subsidies.
b. Het aantrekken van sponsors.
c. Zorgen voor een groep vrijwilligers, die de rondleidingen en het openstelling van de 
kerk verzorgen.
d. Het opstellen van plannen en het bepalen van de activiteiten in overleg met het
kerkbestuur.
e. De opdracht geven aan een erkende instelling voor restauratie van de middeleeuwse
beelden om te restaureren of conserveren, naarmate er geld is.
f. In opdracht van het kerkbestuur hebben wij onze diensten uitgebreid naar alle
kunstschatten van de Grote Kerk. 

De fondsenwerving geschiedt door reclame te maken voor onze stichting en door 
sponsors te zoeken en benaderen om een financiële bijdrage voor geplande 
restauraties. Verder wordt gezocht naar subsidieverstrekkende instanties en het 
benaderen daarvan. Ter ondersteuning van onze plannen worden boeken, kaarten en 
dergelijke verkocht.
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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).

Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers, zonder dat zij hiervoor een 
vergoeding ontvangen.

De uitgevoerde activiteiten worden ruim omschreven in het beleidsplan dat terug te 
vinden is via onderstaande link.

Het besteden van de fondsen geschiedt na ontvangst van een nota of factuur van een 
instelling met goedkeuring van tenminste drie leden van het bestuur. De enningmeester 
maakt het bedrag over per bank.
 
Het fondsenbeheer geschiedt door de penningmeester via een bankrekening bij de 
Rabobank. De controle vindt elk jaar plaats door twee, steeds verschillende leden. Zij 
tekenen voor deze controle. 

http://www.petrusbandenkerkvenray.nl/stichting.html

http://www.petrusbandenkerkvenray.nl/stichting.html

Open

Open
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Activa Passiva

� 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.

0

0 0

215 0

0

0 0

238

0 0

0

0 0

779

0 0

0

33.586 2.030

47.674

14.890 9.6090

48.691 11.639

48.691

14.890 9.609

48.691

0

0

0

0

924

0

10.715

0

11.639

11.639

3 1 1 2 2 0 2 0

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

Het bestemmingsfonds betreft ontvangen giften ten behoeve van het project Corpus Calvariegroep.
De kortlopende schulden omvatten de nog te betalen kosten voor het restauratieplan van 2020.
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� Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 0

0 0

5.329 1.306

5.329 1.306

10.000 0

0 0

22.635 706

0 0

0 750

32.635 1.456

1.413 2.103

236 0

39.613 4.865

2020 2019 (*)
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� Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

144

225

34.332

0

5.281

460

605

5.545

0

-680

0

0

0

0

0

0

0

0

33.963

33.963

0

0

0

0

0

0

0

0

4.480

4.480

Restauratie en onderhoud

2020 2019 (*)

http://www.petrusbandenkerkvenray.nl/stichting.html Open

In 2020 is opdracht gegeven om acht beelden te restaureren.
In 2019 is een neogotisch kazuifel hersteld. Tevens is er al algemeen onderhoud 
gepleegt en zijn alle beelden geïnspecteerd.


