Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Louis Bolk Instituut

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 7 2 0 8

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

Kosterijland 3-5

Telefoonnummer

0 3 4 3 5 2 3 8 6 0

E-mailadres

p.vanarnhem@louisbolk.nl

Website (*)

www.louisbolk.org

RSIN (**)

0 0 5 1 8 2 7 3 6

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 0

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Ilse Geijzendorffer

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting voor Fenomenologische Natuurwetenschap is opgericht op 16 juni 1971.
In 2004 is de naam gewijzigd in Stichting Louis Bolk Instituut. De Stichting heeft tot
doel het bevorderen van kennisontwikkeling en –overdracht op het terrein van de
duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Drie schakels die sterk samenhangen en
een integrale aanpak vergen. De stichting werkt aan het versterken van natuurlij-ke
systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bedrijf, een pati-ent of
een stadswijk. Dit doet de Stichting samen met betrokkenen uit de praktijk
(participatief). Er wordt gewerkt vanuit een pionierspositie en vanuit samenhang door
vraagstukken in een groter geheel te plaatsen (systeembenadering). Stichting Louis
Bolk Instituut draagt concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig
voedselsysteem, biodiversiteit, natuur en een duurzame leefomgeving.

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?

Zie bestuursverslag 2020
(https://www.louisbolk.nl/over-ons/bedrijfsprofiel-statuten-en-bestuur) en jaarverlag
2020 van de afgelopen jaren via de bulicatiedatabase.
(https://www.louisbolk.nl/publicaties).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie bestuursverslag 2020
(https://www.louisbolk.nl/over-ons/bedrijfsprofiel-statuten-en-bestuur) en jaarverlag
2020 van de afgelopen jaren via de bulicatiedatabase.
(https://www.louisbolk.nl/publicaties).
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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.

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan projecten voor de doelgroepen van het
instituut en tevens ter bevordering van kennis en onsluitng van in algemeen
maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Reserves voor continuiteit van de
organisatie en enkele specifieke posten worden op een spaarreking geparkeerd.

https://www.louisbolk.nl/over-ons/bedrijfsprofiel-statuten-en-bestu
ur

Open

De beloning van de stautair bestuurder is door de Raad van Toezicht vastgesteld en
jaarlijks vind assesment plaats. De beloning is voor 2021 vasrgesteld op € 7.902,93
bruto per maand exlusief aanvullende elementen uit het Arbeidregelment.
De vergoeding voor de leden van de RvT bedraagt voor de voorzitter € 7.326,- en voor
de overige RvT leden € 4.884,-.
De beloning van het personeel vindt plaats conform eigen Arbeidregelment dat wordt
vastgesteld door de Directie (Statutair bestuurder en Manging Director) afgestemd met
de presoneelsvertegenwoordiging en Raad van Toezicht.
Meer informatie waaronder het arbeidsreglement is hier terug te vinden:
https://www.louisbolk.nl/over-ons/bedrijfsprofiel-statuten-en-bestuur

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.

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

Ieder jaar brengt het Louis Bolk Instutuut een actievieitenverslag uit in de vorm van een
jaarverlsag dat gepubliceerd wordt in de publicatiedatabase van het instituut. Van veel
losse actitivieten of gezamelijke(met projectparners) opbrengsten en
onderzoeksresultaten worden separate veslagen openbaar gemaakt via deze
publicatiedatabse. Het betreft wetenschappelike publicaties, rapporten, pratijkforders
en flyers en dus de jaarverslagen.

https://www.louisbolk.nl/publicaties

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

295.749

Financiële vaste activa

€

2.558

€

298.307

+

Voorraden

€

2.590

€

1.725

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.605.853

€

2.216.409

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

82.523

€

2.527

€

85.050

1.616.180

€

+

2.186.234

+
€

3.224.623

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

3.522.930

Continuïteitsreserve

€

1.750.349

€

1.314.627

Bestemmingsreserve

€

400.000

€

400.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
91

€

+

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.249.419

Totaal

€

3.522.930

1.714.718

€
€

123.071

145.601

€

+
€

+
€

2.150.440

Bestemmingsfondsen

91

4.404.368

+
€

31-12-2020

€

€

€

Totaal

+

Passiva

4.489.418

€

2.629.099

€

4.489.418

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.754.345

€

1.473.411

Subsidies van overheden

€

2.319.789

€

2.480.289

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

240.740

€

283.681

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.999

Giften

€

3.894

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

2.560.529

+
2.763.970

€
€

895

+

2.198

€

1.119

€

3.317

€
€

3.195

16.412

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

4.321.963

4.257.110

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

70.014

€

25.193

Personeelskosten

€

3.276.931

€

3.002.422

Huisvestingskosten

€

123.785

€

136.632

Afschrijvingen

€

22.533

€

18.786

Financiële lasten

€

5.530

€

1.272

Overige lasten

€

265.904

€

275.885

Som van de lasten

€

3.764.697

€

3.460.190

Saldo van baten en lasten

€

557.266

€

796.920

+

+
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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.

Open

