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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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

2 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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	0: Stichting Historische Societeit Enschede Lonneker
	13: D. Buursink
	5: www.shsel.nl
	15: A.M.T. Grimberg
	2: Suze Groeneweglanden 14, 7542 NM Enschede
	4_EM: secr.shsel@gmail.com
	14: G.M. Hemelt
	16: J.P.M. Brummer
	17: G.H. Bekkering
	10: Nederland
	1_KVK: 41027178
	11_A4: 0
	12_A4: 55
	7: [Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief]
	8: [Kunst en cultuur - Monumenten]
	9: [Kunst en cultuur - Expositie]
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0619725577
	20: Algemeen publiek
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	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: De stichting stelt zich tot doel het organiseren van bewustwording rond de 

cultuurhistorie van Enschede en waar nodig, op de bres staan voor de bescherming 

van die waarden, en daarnaast het vastleggen en voorzover mogelijk het 

verzamelen/bewaren en behouden van zaken met betrekking tot de bijzondere 

geschiedenis van Enschede.


	53_ML: Uitgifte van het tijdschrift 'n Sliepsteen, 4 x per jaar, met daarin artikelen over de historie van Enschede. Tbv contribuanten/abonnees en vrije verkoop in boekhandels.

Uitgifte digitale nieuwbrief, 10 x per jaar, gratis voor een ieder die belangstelling heeft.

Uitgifte boeken over een historisch onderwerp binnen de gemeete Enschede.

Het organiseren van Societeitsavonden (lezingen, films met historisch onderwerp), 
4-5 x per jaar, tbv contribuanten.

Het participeren in projecten die als doel hebben de historie van Enschede inzichtelijk te maken.

Het kritisch volgen van alle onderwerpen die raken aan de bescherming en het behoud van culturele waarden in brede zin binnen de gemeente Enschede, met name ook waar het gaat om het vastleggen daarvan in bestemmingsplannen.
	54_ML: Contributie van abonnees kwartaalblad 'n Sliepsteen

Losse verkoop van 'n Sliepsteen en boeken (nieuwe en 2e hands) 

Advertentie inkomsten kwartaalblad

Giften

Subsidie overheden t.b.v. projecten

Bijdragen bedrijven t.b.v. projecten
	56_ML: 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.
	57_ML: 
	55_ML: Drukkosten, opmaak en verzendig kwartaalblad 'n Sliepsteen.

Uitgifte boeken over een historisch onderwerp binnen de gemeente Enschede.Hiervoor is op de balans geld gereserveerd in de vorm van het Publicatiefonds.

Projecten die de historie van de gemeente Enschede zichtbaar maken. Voor de uitvoering hiervan is budget beschikbaar in het Historie Enschede Fonds.



Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021.pdf
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1724,88
	6_GT: 2493,14
	7_GT: 
	5_GT: 5862
	3_GT: 
	8_GT: 196591,33
	4_GT: 1724.88
	9_GT: 204946.46999999997
	10_GT: 206671.34999999998

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 171027,22
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 10901,46
	9_GT: 24742,67
	4_GT: 
	10_GT: 206671.34999999998
	5_GT: 10901.46

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 175341,40
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 10901,46
	9_GT: 23583,18
	4_GT: 
	10_GT: 209826.03999999998
	5_GT: 10901.46

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 2038,36
	6_GT: 3156,76
	7_GT: 
	5_GT: 6983,27
	3_GT: 
	8_GT: 197647,65
	4_GT: 2038.36
	9_GT: 207787.68
	10_GT: 209826.03999999998

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 
Het positieve resultaat van € 1.686 op de reguliere activiteiten is toegevoegd aan het Publicatiefonds. 

Het negatieve resultaat op projecten (-€6.000) is ten laste gebracht van het Historie Enschede Fonds.
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	4_A7: 
	5_A7: 19100
	6_A7: 12375
	7_A7: 3312,28
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
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	16_A7: 
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	25_A7: -4314.179999999993
	23_A7: 
	24_A7: 76470.04

	2: 
	1_A7: 40886,39
	2_A7: 18427
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	4_A7: 
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	7_A7: 1229,57
	8_A7: 
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	12_A7: 12,86
	13_A7: 
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	23_A7: 
	24_A7: 99999.93000000001

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Het boekjaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 4.314. Dit resultaat is

opgebouwd uit een positief resultaat van € 1.686 op de reguliere activiteiten en een 

negatief resultaat van €6.000 bij de projecten i.h.k.v. het Historie Enschede Fonds.


Zie ook de jaarrekening in het jaarverslag.
	JV: 
	_MLT: https://www.shsel.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021.pdf
	knop: 




