
STICHTING DE TIMMERWERF TE DE LIER, ANBI GEGEVENS 2021-2020 

 

1.Stichting De Timmerwerf 

2. RSIN 8059.58.629 

3.Hoofdstraat 63,  

  2678 CG De Lier  

  Telefoonnummer 06-53927971 

  Bezoekadres: Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier 

   www.detimmerwerf.nl  

 

4.Doelstelling,  

De Stichting De Timmerwerf stelt zich ten doel de timmerwerkplaats, gelegen aan de Hoofdstraat 63 in De Lier, te 

behoeden voor verval, het monumentale karakter daarvan te behouden en zo nodig te herstellen en te kunnen 

waarborgen dat bedoelde timmerwerf zal kunnen functioneren als historisch centrum, dat accommodatie biedt voor 

tentoonstellingen en andere activiteiten ten behoeve van de Lierse dorpsgemeenschap en voorts al hetgeen dat met een 

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het  

woord.  

 

5.Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

Het beleid van Stichting De Timmerwerf is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling en op behoud van de 

continuïteit richting het 25-jarig bestaan.  

De Timmerwerf  heeft geen winstoogmerk.  

Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden; De Timmerwerf laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede 

komen van de doelstelling.  

Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.  

De Timmerwerf werft geen gelden.  

De bestuurders van De Timmerwerf ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.  

Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 

Stichting De Timmerwerf voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting. 

 

6.Bestuurssamenstelling 

Henk van Lenteren (voorzitter) ,  06-53662204 

Jan den Hoed (secretaris),   0174-511605 

Chiel Rodenburg (penningmeester)06-53927971 

Elly Elshof,     0174-516793 

Gerda Gunneweg (PR),   0174-514076 

Anneke van Zanten,    0174-516590 

 

7.Beloningsbeleid 

De bestuurders van Stichting De Timmerwerf ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt 

in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.  

Stichting De Timmerwerf heeft geen personeel in dienst. 

 

8.Actueel activiteitenverslag 

De Stichting De Timmerwerf spant zich op breed terrein in om ‘De Timmerwerf’ te behouden en door het gebruik er 

van een bijdrage te leveren aan het historisch besef van de Lierse gemeenschap, zowel met betrekking tot de lokale 

geschiedenis als met betrekking tot de geschiedenis van het timmerambacht. Daarnaast is zij actief om via 

wisselexposities een podium te zijn voor culturele en ambachtelijke presentaties in de regio.  

http://www.detimmerwerf.nl/


9.Balans per 31 december    2021  2020 

   (na bestemming resultaat) 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiele vaste activa    € 26.126 € 25.220 

Vlottende activa 

Vlottende vorderingen    €    6.279 €    5.711 

Liquide middelen     €175.297 €169.801 

Totaal Activa     €207.702 €200.732 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Overige reserves     €100.376 €100.522 

Reserve fondsen     €105.526 €  98.410 

Kortlopende schulden    €    1.800 €    1.800 

Totaal passiva     €207.702 €200.732 

 

10.Verkorte staat van baten en lasten over 2021; voorgenomen bestedingen 

 

         2021       2020 

Baten    € 37.417   € 35.210  

Beheerkosten   €  7.178   €   6.436  

Doeluitgaven   € 30.385   € 17.444  

Resultaat   €    -146   € 11.330  

 

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2022 € 18.000 bedragen, waarvan (eveneens geschat) circa 20% voor in 

stand houding gebouw en 80% voor exposities. 

 

 

Specificatie verkorte toelichting staat van baten en lasten  

 



 

2021 2020

Baten: 

Bijdragen club van honderd 8.788€     8.678€     

Sponsorgelden 4.548€     5.133€     

Entreegelden 2.249€     647€         

Huur 13.361€   13.854€   

Overige baten 8.471€     6.898€     

---------- ----------

37.417€   35.210€   

Beheerskosten:

Personele kosten 1.196€     1.595€     

Kantoorkosten 3.595€     2.616€     

Representatieve kosten 878€         267€         

Overige kosten 1.509€     1.958€     

---------- ----------

7.178€     6.436€     

Doeluitgaven:

Huisvestingskosten 27.850€   14.146€   

Kosten exposities 1.664€     3.108€     

Afschrijving gebouw 871€         190€         

----------- -----------

30.385€   17.444€   


