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Doelstelling 
De Stichting Rond de Toren stelt zich ten doel het samenstellen, opmaken, 

produceren en verspreiden van een periodiek met lokaal nieuws en 

wetenswaardigheden, dat minstens 20 keer per jaar gratis huis-aan-huis verspreid 

wordt ten behoeve van alle inwoners van het kerkdorp Loon op Zand. Dit ter 

bevordering van het gemeenschapsleven en de gemeenschapsgeest. Het blad kent 

momenteel een oplage van 3050 stuks. 

Alle activiteiten van de Stichting Rond de Toren worden uitgevoerd door 

vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf personen, de redactie bestaat uit acht 

personen, ondersteuning bestaat uit vier personen. Bezorging beschikt over ± 40 

bezorgers. 

De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken, maar streeft wel 

naar financiële borgstelling voor haar continuïteit. 

Stichting Rond de Toren, statutair gevestigd te Loon op Zand, is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41090256 en is bij de 

Belastingdienst bekend onder het fiscaalnummer: 807695002. 

Stichting Rond de Toren heeft op 14 december 2012 van de Belastingdienst haar 

ANBI-status verkregen onder RSIN: 807695002. 

Statutair bestuur van de stichting 
De heer G.C.M. Wijtvliet voorzitter 

Mevrouw W.A.E. Goutziers-van Gompel secretaris 

Mevrouw H.C.M. Groenendaal penningmeester 

De heer G.P.J. van Gorp lid 

De heer J.C.M. van Dooren lid 

Overige gegevens 
Secretariaat Bergstraat 25 

5175 AC  Loon op Zand 

E-mail info@ronddetoren.nl 

Website www.ronddetoren.nl 

KvK 41090256 

RSIN 807695002 

IBAN NL80 RABO 0129793442 
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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 

  2021 2020 

Activa  € € 

Vaste activa 

Kantoorinventaris  1.132 300 

Vlottende activa: 

Vorderingen  5.953 4.768 

Liquide middelen  70.589 71.026 

Totaal van activa  77.674 76.094 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve  77.421 73.413 

 

Schulden op korte termijn  253 2.681 

 

Totaal van passiva  77.674 76.094 

 

 

Resultatenrekening over 2021 

  2021 2020 

  € € 

Baten 

Advertenties en overige baten  39.983 _39.222 

 

Totaal baten  39.983 39.222 

 

Lasten 

Drukwerk, bureaukosten en diverse lasten  33.165 33.756 

Bestuurs- en redactiekosten  2.349 2.352 

Afschrijvingskosten  461 412 

Totaal lasten  35.975 36.520 

 

Resultaat (overschot)  4.008 2.702 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Waarderingsgrondslagen: 

Duurzaam vastgelegde middelen 

De duurzaam vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 

vermindert met lineaire afschrijving. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden, voor 

zover nodig is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. 

Opbrengsten 

Onder de opbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten uit hoofde van 

advertenties, giften, abonnementen en rentebaten. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op basis van de historische uitgaafprijzen en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in 

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte 

economische levensduur. 

Bestuurs- en redactievergoeding 

Naast een jaarlijkse vacatievergoeding voor het bijwonen van bestuur- en/of 

redactievergaderingen, genieten bestuur, redactie en ondersteuning geen beloning 

voor hun werkzaamheden. 
 

Vermogensbeheer 

Beheer bedrijfsmiddelen 

De bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig beheerd zonder daarbij risicoposities in te 

nemen. 

Vorderingen 

Facturering geschied per kwartaal ter voorkoming van achterstanden in betaling. 

Winstbestemming 

Het batig saldo van het verslagjaar is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. 

Continuïteitsreserve 

De stichting beoogt geen winst te maken, maar streeft wel naar financiële 

stabiliteit. Teneinde de continuïteit te waarborgen is besloten een reserve op te 

bouwen tot maximaal € 75.000. 

 

Mocht de continuïteitsreserve boven deze norm uitstijgen dan zal het bestuur van 

de Stichting Rond de Toren besluiten om jaarlijks het overschot te doneren aan 

een lokale ANBI-instelling met een soortgelijk doel als Stichting Rond de Toren. 
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Beknopt Beleidsplan Stichting Rond de Toren 2022-2025 

Doelstelling 
Het samenstellen, opmaken, produceren en verspreiden van een periodiek (± 80 

pagina’s, A5-formaat) met lokaal nieuws en wetenswaardigheden en een open 

karakter, dat minstens 20 keer per jaar gratis huis-aan-huis verspreid wordt ten 

behoeve van alle inwoners van ons kerkdorp Loon op Zand ter bevordering van de 

gemeenschapsgeest. 

De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken, maar heeft wel 

behoefte aan financiële borging voor haar continuïteit. 

Organisatie 
Het bestuur bestaat uit 5 leden, de redactie heeft 8 leden, de groep ondersteuning 

heeft 4 leden en de groep bezorging heeft 40 leden. 

Werkzaamheden 
Het bestuur vergadert vier keer per jaar en houdt daarnaast twee keer per jaar 

een Algemene Vergadering t.b.v. de groepen bestuur, redactie en ondersteuning. 

Het doel hiervan is te ondersteunen en te faciliteren ten behoeve van de reguliere 

productie van het periodiek dat gemiddeld 20 keer per jaar verschijnt. 

 
De redactie vergadert 20 keer per jaar om tot een afronding te komen van het 

periodiek. Zes redacteuren schrijven over lokaal nieuws en twee redacteuren 

dragen zorg voor de opmaak. De gehele productie wordt twee keer gecontroleerd 

ter voorkoming van taalfouten, waarna het digitaal wordt verzonden naar een 

drukkerij. Na vijf werkdagen wordt het periodiek verspreid. Vervolgens worden 

voorbereidingen getroffen voor het volgende periodiek. 

 

De productiekosten worden voldaan uit de advertentie-inkomsten, abonnements-

gelden en giften. 

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan drukkosten voor het periodiek. 

Daarnaast worden kosten gemaakt voor ICT, huisvesting en vergaderkosten. 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd op een spaarrekening. 

Beloningsbeleid 
De stichting maakt enkel gebruik van onbezoldigde vrijwilligers. Voor deelname 

aan de vergaderingen wordt een vacatievergoeding verstrekt. De stichting heeft 

besloten om haar vrijwilligers de zogenaamde ANBI-vrijwilligersvergoeding toe te 

kennen met als doelstelling deze vergoeding als gift retour te krijgen. 

De stichting heeft geen betaald personeel in dienst. ◼ 


