Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum
4 1 1 2 5 7 1 0

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

Honingerdijk 86, 3062NX Rotterdam
0 1 0 2 3 3 0 1 6 6

E-mailadres

tuin@trompenburg.nl

Website (*)

www.trompenburg.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 7 6 9 0 9 8

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
Natuur en milieu
Kunst en cultuur - Monumenten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
9

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Dhr. B. Westendorp

Secretaris

Dhr. J.R. van Hoey Smith

Penningmeester

Dhr. J.A. de Bruin

Algemeen bestuurslid

Mevr. T.J. Cieremans

Algemeen bestuurslid

Mevr. A. Loef

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr. W. Kromhout en dhr A. van Hoey Smith

IB 112 - 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?

De stichting heeft ten doel de buitenplaats "Trompenburg" en de verbonden gronden
als cultuurhistorisch monument met een voor een breed publiek opengestelde
hoogwaardige museale collectie levende bomen en planten ten behoeve van
recreatieve, educatieve en wetenschappelijke doeleinden in stand te houden, zo
mogelijk te verbeteren en uit te breiden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een
en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Trompenburg is geopend voor publiek en deelt haar museale en monumentale
collectie met bezoekers gedurende 7 dagen per week. Daarnaast verzorgt
Trompenburg rondleidingen, workshops en andere thema-activiteiten om het publiek
(van jong tot oud) kennis te laten maken met de collectie. Voorts organiseren we
jaarlijks diverse evenementen (zoals plantenmarkten) en bijeenkomsten in het groen
om met als doel leren, inspireren en verbinden in het groen. Op deze manier
genereren we inkomsten om het onderhoud en exploitatie van de tuin te dekken. Op
deze wijze behouden we ons culturele erfgoed.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wij ontvangen inkomsten uit entreegelden, winkelverkopen en horeca. Ook
organiseren we rondleidingen, themabijeenkomsten en andere evenementen en
bijeenkomsten in het groen. Daarnaast hebben we een trouwe schare Vrienden van
Trompenburg die ons als donateur steunen en we ontvangen zo nu en dan een legaat.
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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).

Onze inkomsten worden besteed aan kosten die gemoeid zijn met beheer en
onderhoud, zoals personeelskosten (tuin- en overig personeel), huisvestingskosten,
tuinkosten, marketing en communicatiekosten etc.

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

De hoofdlijnen van ons beleidsplan vindt u op:
https://trompenburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/beleidsplan-verkort-2020-2025.
pdf

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

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed.

Open

De Hoveniers CAO wordt toegepast voor het personeel.

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.

https://trompenburg.nl/wp-content/uploads/2021/06/jaarverslag
-2020-1.pdf

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

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

82.633

19.600

€

+

€

82.633

Voorraden

€

12.146

€

6.477

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.576

€

86.695

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
19.600

€

+
€

58.783

+
€

82.526

151.955

+
Totaal

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

€

165.159

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

31.047

-20.433

€

+

171.555

39.667

+
€

10.614

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

154.545

Totaal

€

165.159

+
€

31.047

€

€

€
64.804

Passiva

70.714

€

100.841

€

171.555

+

+

https://trompenburg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020_Stichting-Trompenburg-Tuinen-en-Arboretum_CONCEPT-24-06-2021-1.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

55.000

Overige baten particulieren

€

112.720

Som van baten van particulieren

€

167.720

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

392.720

€

232.793

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

332.491

€

435.679

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

+

75.000

€

32.793

€

107.793

€

225.000

+

+
725.211

€

125.000

€

+

€
€

+

+
668.472
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

543.111

489.205

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

242.200

Som van de lasten

€

785.311

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

543.111

+
489.205

€

-60.100

+

€

173.709

€

662.914

€

+

5.558

https://trompenburg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020_Stichting-Tromp
enburg-Tuinen-en-Arboretum_CONCEPT-24-06-2021-1.pdf

https://trompenburg.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020_Stic
hting-Trompenburg-Tuinen-en-Arboretum_CONCEPT-24-06-2021-1.pdf

Open

