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Beste bezoeker van onze website, 

Onze stichting heeft een aanvraag ingediend bij de belastingdienst om de status van Anbi te 

verkrijgen. Als deze status wordt toegekend worden we officieel erkend als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Dit biedt ons als Stichting een aantal voordelen. 

Voordeel 1: Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting 

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 

instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

En wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen. 

 

Voordeel 2: Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting 

Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is 

voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze organisatie dus 

ook aantrekkelijk(ker) voor donateurs om aan te doneren! 

Voordeel 3: De ANBI-status fungeert ook als ‘keurmerk’ 
Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een soort ‘keurmerk’ voor je organisatie. Het geeft 

namelijk aan dat je aan bepaalde criteria voldoet. Hierdoor kunnen (potentiële) 

subsidieverstrekkers, fondsen en donateurs zelfs makkelijker over de streep worden getrokken 

omdat ze je zien als een betrouwbare partij. En daarmee kan het werven van fondsen en donateurs 

dus ook zelfs makkelijker voor je worden.  

Om de status van ANBI te verkrijgen moet onze stichting wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Via onderstaande informatie willen we daaraan voldoen. 

 Algemene gegevens van het dorpshuis: 

Naam:   Stichting 't Dörpshuus NijRoon 

KvK nummer:  56794851 

RSIN nummer:  852305072 

Adres:   Roderweg 86, 9311 PB  Nieuw-Roden 

Statutair adres:  Juffrouw Clewitsstraat 2a, 9311 PG  Nieuw-Roden 

Telefoon:  050-5017129 



2 
 

e-mailadres:  dorpshuisnieuwroden@live.nl 

Website:  www.dorpshuis-nieuwroden.nl 

Actief in sector:  Welzijn – Overig welzijnswerk 

Aantal medewerkers: 1 

Aantal vrijwilligers: 26 

 

 Statutair bestuur: 

Voorzitter:  Pierre Berghuis 

Secretaris:  Jan Katuin 

Penningmeester: Bert Neven 

Algemeen bestuurslid: Jofien Brink, Nellie Heuker, Tieme Dekker, Jan Spiegelaar 

Het bestuur bestaat voor 100% uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding. 

 

 Doelgroepen: 

Algemeen publiek, gelovigen, jongeren, kinderen, mensen met een beperking, ouderen, werklozen, 
vrouwen en meisjes. 

 

 Doelstelling: 

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de stichting tot doel heeft het in stand houden en 
exploiteren van een gebouw in Nieuw-Roden ten behoeve van het verenigingsleven, de 
vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening en het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn. In gewoon Nederlands betekent dit dat wij onderdak willen bieden aan alle vormen van 
activiteiten waar behoefte aan is bij de inwoners van Nieuw-Roden en omgeving. We willen als 
dorpshuis bereiken, dat de inwoners in de omgeving van het dorpshuis onderdak hebben voor hun 
eigen activiteiten en vergaderingen en daarnaast organiseren wij als dorpshuis activiteiten. Dit alles 
om de leefbaarheid van onze omgeving te vergroten en ontmoeting tussen mensen van 
verschillende niveau's en afkomsten mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar 
en worden mensen door elkaar geïnspireerd om deel te nemen aan activiteiten die zij nog niet 
kennen. 

 Hoofdlijnen beleidsplan: 

De activiteiten van ons dorpshuis vindt u terug in het weekrooster op deze site. Daarnaast biedt ons 
dorpshuis ruimte aan een kantoor van Buurtzorg, een peuterspeelzaal en aan de 
Baptistengemeente. Jaarlijks vindt er een voorstelling plaats van de lokale toneelvereniging EODS, 
waarvoor de leden hun repetities eveneens in ons dorpshuis houden. 

Hoe dragen we bij aan onze doelstelling? 

We zorgen voor voldoende vrijwilligers die bardiensten draaien, schoonmaken, koffie/thee/drankjes 
verzorgen (voor een betaalbare prijs) Daarnaast bieden wij faciliteiten voor het houden van 
(jaar)vergaderingen, zijn gastvrij en behulpzaam. We zijn laagdrempelig zodat iedereen kan 

mailto:dorpshuisnieuwroden@live.nl
http://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/
https://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/weekrooster/
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deelnemen aan activiteiten, ook voor mensen met een fysieke beperking. We kunnen ondersteuning 
bieden voor geluid, licht en beeld met behulp van een beamer, TV schermen, projector en een 
toneel. Via deze link komt u bij ons beleidsplan. 

 Hoe komen wij aan onze inkomsten?: 

De inkomsten van ons dorpshuis bestaan voor 100% uit verhuur- en baropbrengsten. Voor bepaalde 
activiteiten ontvangen wij incidentele subsidies.  In de corona periode hebben wij, ter ondersteuning 
van onze financiën, eenmalige subsidies ontvangen van de gemeente Noordenveld. 

 Hoe besteden we onze inkomsten? 

Onze inkomsten worden noodgedwongen voor een groot deel besteed aan het in stand houden van 
ons dorpshuis. Wij zijn tot nu toe in staat gebleken daarnaast een bedrag vrij te maken voor 
activiteiten. Er is een activiteitencommissie actief, bestaande uit 5 vrijwilligers. 

 Beloningsbeleid: 

Ons dorpshuis heeft één betaalde beheerder. Daarnaast worden er vrijwilligersvergoedingen betaald 
aan een selecte groep vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die een substantieel aandeel hebben in het 
draaiend houden van ons dorpshuis.  

 Activiteitenverslag: 

Er is een activiteitencommissie die zich bezighoudt met het organiseren van allerlei zaken, vallend 
onder de noemer “sociaal culturele activiteiten”. Bijvoorbeeld klaverjassen, koersbal, koffie 
ochtenden, Sint Maarten feest, wandeltochten. Ook huren allerlei organisaties uit (de directe 
omgeving van) Nieuw-Roden ruimten voor hun activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de zang- en 
pianoles, de toneelclub, Baptisten gemeente, biljarten, klaverjassen, dansen en een aantal 
zangkoren. Via deze link komt u bij het activiteitenverslag. 

 Financiële verantwoording: 

Via deze link komt u bij de balans over de afgelopen twee verenigingsjaren. 

 

Via deze link komt u bij de staat van baten en lasten over de afgelopen twee verenigingsjaren. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/wpdhnr/wp-content/uploads/2021/09/Beleidsplan-dorpshuis.pdf
https://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/activiteiten-agenda/
https://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/wpdhnr/wp-content/uploads/2022/11/Balans-2019-tm-2021-Stichting-t-Dorpshuus-NijRoon.pdf
https://www.dorpshuis-nieuwroden.nl/wpdhnr/wp-content/uploads/2022/11/Staat-Baten-en-Lasten-2020-en-2021.pdf

