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:Nederlandse Smalspoorweg Stichting

41'1 97930

Contactgegevens. Vulminimoolt von develden Adres,Telefoonnummer of E-mailodresin.

iJan Pellenbargweg 1,2235 SP Valkenburg ZH

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

i0.7.1.5.7 .2.4 2.7 .5;

:info@stoomtrein katwijkleiden. nl

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (x)

Statutair bestuur van de instelling

:- Secundaire sector (indien van toepassing) -

i"""""""""'l
1.... . ._ ..: Betooldepersoneelsledeningeniddeldoontolftegedurendehetboedloor.

:"..'__""" " "":

, ,,..1. .4.,.-0..' vrii*illigrrsdiezichregelmotig(meerdon3keerperioor)inzettenvooruwinsÍelling

i9§: dg 9t33l

iA.P. Hoogendoorn

i!, 5"llq l:t ï9-9-s-9

iR,s9!i!9

o

I
e

VooÍzrtter

Secreta ris

Pen ningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestu u r (*)

Doelgroepen (*)

(m eer d er e o pti e s m o g eli j k)

iJ. Stuivenberg

X Algemeenpubliek j' ,finaeren , :slachtoffersvangeweld

i" 
'i 

Alleenstaande ouders ; .', tfrUtqi* , : Slachtoffers van natuurrampen

i"'i Analfabeten j i Mensen meteen beperking i" : slachtoffersvan oorlog

," r Chronisch zieken i 
' 

l uiti", i : Slachtoffers van seksueel misbruik

i. . .: o.f- en thuislozen 1 : Minderheden i 'i 
Studenten

." i Dieren i 
.'i Minima :"."i verslaafden

j ,Gedetineerden : iNatuurgebieden : :vluchtelingen
. : Getovtgen ,... .i oceanen en zeeèn : i Vrouwen en meisjes
:i.. i.:, : Gemeenschappen i...i ouderen t. ..i Werklozen

, .Jong.r.n i iPatienten ,lwitatif"
I 
' 

I overic

(**) Burten Nederlond gevestigde instellíngen moeten het RSIN-num m er verplicht invullen(*) Optioneel veld, nietverplicht
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Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Watwil de instelling

bereiken?

iDe stichting heeft ten doel om in nauwe samenwerking met de Stichting Nationaal
S_mal-spoq-1 (S_N§-) (Ned-91!p1p9) n!s_!o_rÍgqh qma-!qpqo_rm-?t9"_riqgl en b-!jpqno1-q1qe
idocumentatie te venruerven, te archiveren en te documenteren en te (doen)
:restaureren; - dit materieel in het Natronaal Smalspoor Museum van de SNS in
iKàtwijk tén toöó të (döen) §tëllën ën dóöi de SNS óp hààr eí§ën óf andere
:rnuseurnspoorwegen,.te doen exploiteren en,alles te,verriehten,dat rnet het .. .

iVoi'eiïstaandë rechtstrëeks 0f zijdëlings veiband houdt 0f daartöe bëvordërliik kan zijn;
ialles in.de.ruimste.zin van..het.woord..en.ten..algemene.nutte,..als..bedoeld..in. artrkel.24.......

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstoonde vrogen ofvul no delootstevroog over hetbeleidsplon de url in noor hetbeleidsplon.

ln ditbeleidsplon moetminimool ontwoord gegevenworden op dein ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplon.

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?

: " " ""
:De NSS verkrijgt haar inkomsten uit:
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Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw instellinq vermogen

oonhoudt,vul don in

woor en op welke monier

ditvermoqen wordt

oongehouden (bilvoor

beeld spoorrekening,

beleggrngen etc).

Url van het beleidsplan

Vul de link in woor het

b elei dsplon te vinden is.

ihttps://stoomtreinkatwijkleiden.nl/wp-contenUuploadsl2020ll0l, open

iNSS-Beleidsplan-2020-2025.pdf i

Beloníngsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of sa larisregeling).

jDe Nederlandse Smalspoorueg Stichting drijft volledig op haar vrijwilligers. Ook het

i:ll*lllts :": ::* : 9": ::: y' :9":: 19 y-: 9:l*:19" ï::111i ::

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bij de volgende

vroog de url in noor het

ocÍiviteitenv ersl o g, of de

url noor het joorrekening

ols doorin de octiviteiten

von hetbetreffende

b o ekj oor dui d elijh zijn

beschreven.

Url van het activiteiten-

verslag. Vu/ de linkinwoorhet

octiviteitenv er sl o g te vi n d en is.

Grote"bijdraEen'van"het'Mondriaanfondsen hetTB'l.Fundatiefonds"maakten""" "'
bëdiijfsvààidí§è-restàLiiàtíë mögelíjk Vàn'dé ïööömötiëVèn"6'ëii ZE'607:'Dë"niéuwé ' . '

ketels-voor..beiden.wer,den.in.augustus 2021. 'in.ruwbouw.afgeleverdr-sindsdien'wot dt .. .

Open
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2021
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

5ubsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Na latenschappen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financrële baten

Overige baten

Som van de baten

Iasten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies tz giften

Aankopen en verwervingen

Com mun icatiekosten

Person eelskosten

H uisvestingskosten

Afsch rijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

Saldo van baten en lasten

: vv!ï91

:t i :z

2020 (*)
i"..-....,..
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Ë

j j€
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:"'
:l
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t-'i ;€+ :.......

0:0r
,'...-. .'.,.,...,.]

'""""-"'i
1

...-.,......,.....:

32.8971
.. ..... ...-.,,1 39.483i

:€

i€
:" .'.-. -€
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:+

if

t

s2.8s7i
.'...''...,......: 39.483

;€

;" -" '-" " ...............

;€
::::::::::'" ".'"'- "" " "" "" "" -"''

3.041

29.856. 38.2451
.....-.',.-..'' ':

',-......'....1
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.....,......'l
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i Resultaatbestemming:Toelichting

Geef hier een toeli(hting

bij destootvon boten en

losten ofvul de url noor

de joorrekening in ols hier

een toelichting in is

0p9enomen.

Url van dejaarrekening
Vul de link in noor de

joarrekening ols u deze

ook hebt qepubliceerd.

Open


