Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Duurzaamhei

Nummer Kamer van
Koophandel

6 2 7 5 7 7 4 1

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

Korftlaan 6

Telefoonnummer

0 1 5 3 6 4 9 2 3 8

E-mailadres

contact@papaverdelft.nl

Website (*)

www.papaverdelft.nl

RSIN (**)

8 5 4 9 4 5 9 7 0

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

6 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

P.J.A. de Bree

Secretaris

F. Norbruis

Penningmeester

J.J. Meijboom

Algemeen bestuurslid

F. Booman

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

a. - Het vergroten van kennis en inzicht in de natuur, milieu en een duurzame
levensstijl door middel van leerprocessen en andere vormen van informatieoverdracht;
- het stimuleren van duurzaam denken en handelen in Delft en de regio door middel
van educatie, communicatie, samenwerking en recreatie;
- stimuleren van kennis over en een positieve houding van kinderen ten opzichte van
natuur en milieu door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren;
- kinderen leren over onderlinge relaties in de natuur, dat ze er zelf deel van uitmaken
en laten zien dat ze zelf inlvoed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van hun
leefomgeving.
b.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 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?

De Papaver biedt natuur, milieu en duurzaamheidseducatie aan aan basisscholen in
de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast voert zij een afvalproject uit
voor de gemeente Delft en het project 'klimaatmaat'. Beide projecten zijn gericht op
inwoners van de gemeente Delft. Bij het afvalproject heeft De Papaver een
faciliterende rol bij het ondersteunen van individuele en groepsacties voor het
opruimen van zwerfafval. Ook stimuleert De Papaver bedrijven om acties te
organiseren. Tevens voert De Papaver het project 'schoon belonen' uit voor scholen.
Het project stimuleert scholen om zwerfvuil op te ruimen en vuil te scheiden. Sinds
2021 voert De Papaver het project klimaatmaat uit. Het doel hiervan is om bewoners te
stimuleren hun omgeving te vergroenen. Daarnaast is De Papaver een
bezoekerscentrum met gratis toegankelijke wisselende exposities over duurzaamheid
en natuur. Het centrum heeft het hele jaar door speur- en ontdektochten door de natuur
voor alle leeftijden. De Papaver beschikt ook over educatieve tuinen met kruiden en
planten voor insecten. Met al deze activiteiten hoopt De Papaver bij te dragen aan de
doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Papaver wordt gefinancierd door
- subsidies voor de diverse projecten (NME, afval en klimaatmaat)
- subsidies voor expo's, tijdelijke acties ed.
- inkomsten uit activiteiten als verjaardagsfeestjes, speurtochten en excursies
- inkomsten uit verhuur van 2 zalen
- inkomsten uit de verkoop van artikelen (kleine shop)
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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.

Middelen worden besteed aan de doelstellingen van de stichting. Dit zijn de natuur- en
milieueducatie in Delft en Pijnacker-Nootdorp, klimaatgerelateerde projecten in Delft,
tentoonstellingen in het eigen expocentrum en de overheadkosten van de stichting.
Middelen die nog niet worden gebruikt, worden geparkeerd op bank- en
spaarrekeningen.

https://papaverdelft.nl/over-ons/publicaties/

Open

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

Het bestuur is onbezoldigd. Het beleid wordt door de directeur in samenspraak met het
bestuur geformuleerd en door de directeur uitgevoerd. Het salaris van de directeur en
het personeel is gebaseerd op de CAO Welzijn.

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.

https://papaverdelft.nl/over-ons/publicaties/

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

https://papaverdelft.nl/over-ons/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

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
484.500

+
484.500

€

505.500

€

124.127

€

629.627

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

6.295

€

+

96.676

+
€

170.370

€

654.870

€

75.098

€

+

80.246

+
€

75.098

80.246

5.245

€
164.075

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

465.327

€

482.927

Langlopende schulden

€

0

€

132.614

Kortlopende schulden

€

114.445

€

35.761

Totaal

€

654.870

€

731.548

101.921

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

731.548

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

311.590

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

323.854

+
0

+

+

€

311.590

€

323.854

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

62.723

€

85.010

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

188.695

€

138.025

Huisvestingskosten

€

26.990

€

41.493

Afschrijvingen

€

3.400

€

3.400

Financiële lasten

€

-263

€

1.263

Overige lasten

€

35.193

€

30.900

Som van de lasten

€

316.738

€

300.091

Saldo van baten en lasten

€

-5.148

€

23.763

Som van de baten

Lasten

+

+
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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

