
 

 

Inleiding 

De Stichting Rijnkade 1630 is door de belastingdienst geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Voor wie geld aan de Stichting Rijnkade 1630 wil nalaten of schenken, is het 
belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over 
schenkingen en erfenissen.  

Dus alles wat nagelaten of geschonken wordt, komt ook daadwerkelijk ten 
goede aan onze stichting.  

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via 
de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de 
filantropische sector te bevorderen. 
Voor de Stichting Rijnkade 1630 vindt u deze gegevens hieronder.  

Het RSIN / fiscaal nummer: 822649883 
Vestigingsadres: Anna van Burenlaan 11, 2404 GA Alphen aan den Rijn 
Secretaris: anjohuussen@gmail.com 
Nummer Kamer van Koophandel: 50278266 

Beleidsplan 

Beleidsplan Stichting Rijnkade 1630 
Stichting Rijnkade 1630 is opgericht op 27 april 2010 om wat te kunnen 
betekenen voor een duurzame manier van samen leven.  
De naam Stichting Rijnkade 1630 heeft betrekking op het bouwjaar van het 
pand aan de Rijnkade 11 in Alphen aan den Rijn. Rijnkade 11 is een 
historisch pand dat behoort tot het Alphens erfgoed, en valt onder 
monumentenzorg. In 2010 is het gehele pand gerenoveerd. 
 
 
 
 
 
 



Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel: 
Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten welke het algemeen belang 
dienen, zonder winstoogmerk.  
 
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het ondersteunen van 
organisaties die een algemeen belang dienen, een en ander op basis van een 
daartoe opgesteld beleidsplan of het organiseren van eigen activiteiten. 
 
Vermogen 
 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
- opbrengsten uit beleggingen 
- donaties door derden 
 
Uit een donatie is door de Stichting Rijnkade 1630 het pand Rijnkade 11, 
begane grond, aangekocht. Het pand was tot 1 maart 2020 verhuurd. De 
huuropbrengsten zijn ten gunste van het vermogen van de stichting 
gekomen. Per 1 maart 2020 is het pand verkocht. De opbrengsten vanuit de 
verkoop zijn voor een deel defensief belegd. 
 
Criteria voor donaties: 
 
Initiatieven en activiteiten die in aanmerking komen voor een donatie dienen 
te voldoen aan: 
* dienen van het algemeen maatschappelijk belang 
* geen winstoogmerk 
* financieel afhankelijk van giften 
* dienen van sociale, educatieve of culturele doelen of doelen ten behoeve 
van sport, recreatie, natuur en milieu. 
 
Projecten en communicatie 
 
Om Stichting Rijnkade 1630 breder bekend te maken zullen de volgende 
stappen ondernomen worden:  
* Promotie tijdens de activiteiten van de gesponsorde projecten;  
* Interviews in regionale kranten 
 
Transparant werken 
Stichting Rijnkade 1630 wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan 
besteedt. Dat betekent o.a. dat de website www.rijnkade1630.nl  de 
voortgang van de activiteiten weergeeft, alsmede de begroting en jaarlijks 
een financieel verslag, inclusief een evaluatie van de activiteiten en 



gebeurtenissen van dat jaar. 
Alle giften en beleggingsopbrengsten dienen zoveel mogelijk ten goede te 
komen van de projecten.  
 
Beloningsbeleid 
Alle inzet die gepleegd wordt door de (bestuurs)leden van de stichting is 
onbetaald en vrijwillig. Alleen onkosten worden vergoed. 
 
Organisatie 
Voorzitter :   Koosje de Koeijer  
Penningmeester :  Winfried Ponsioen  
Secretaris :   Anjo Huussen  
PR en Marketing:  Harold Simonis 
Bestuurslid:  Pim Scherpenzeel 
 
Interne communicatie van het bestuur vindt plaats door:  
Gezamenlijk overleg, minimaal één keer per jaar  
E-mail en telefonisch contact  
 
Externe communicatie vindt plaats door:  
Website www.rijnkade1630.nl ;  
 
Aanvragen 
Een donatie voor projecten kan aangevraagd worden door het daarvoor 
bestemde formulier in te vullen.  
 
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Anjo Huussen, per email: 
Anjohuussen@hotmail.com, telefonisch 06-42493302 
Na ontvangst van de aanvraag zal binnen een termijn van maximaal 1 
maand een beslissing genomen worden. 
Als het project afgerond is wordt een korte rapportage van de resultaten 
verwacht. De rapportage zal op de website gepubliceerd worden.  
 
Begroting 2021 
Inkomsten    

- Beleggingen    €  4.250,00 
- Lening     €  8.050,00 
- Vrijval uit vermogen   € 10.000,00 
- Totaal     € 22.300,00 

 
Uitgaven 

- Beheerskosten    €   1.000,00 
- Beschikbaar voor projecten € 21.300,00 

 



 

 


