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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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- Geluidshinder en andere vormen van overlast en aantasting van natuurgebieden,
bos- en heidegebieden, Natura 2000 en stiltegebieden, habitats, flora en fauna;
- Aantasting van het woon- en leefklimaat, gezondheid daaronder begrepen, en
toerisme;
- Veiligheidsincidenten
als gevolg van (laag) overvliegende vliegtuigen boven Nederland.
	53_ML: De stichting wil, middels het verkrijgen van vermogen, de doelen van de stichting
dichterbij brengen. De activiteiten bestaan uit het werven van financiele middelen.
Hiermee wordt (via SATL) het volgende mogelijk gemaakt:
- voorlichting aan ambtenaren, bestuurders, politici en burgers;
- het doen en laten uitvoeren van feitelijk onderbouwd onderzoek;
- het uitgeven van publicaties (zoals het boek 'Schiphol regeert');
- het inwinnen van juridisch advies;
- het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld procedures om documenten op
basis van de WOB ook daadwerkelijk openbaar te krijgen);
- het dragen van kosten voor beheer en administratie (bijvoorbeeld de kosten voor
boekhouding en accountant).
Resultaat van de activiteiten is dat de bewustwording van de schade die de
laagvliegroutes veroorzaken is vergroot en ook de actiebereidheid om de
laagvliegroutes te voorkomen is toegenomen. Bij burgers, ambtenaren, bestuurders en
politici.
	54_ML: De stichting werft financiele middelen door te vragen om donaties aan particulieren.
De werving loopt persoonlijk (face-to-face), telefonisch en via flyers, brieven en
e-mails. Vanwege de bekendheid en de betrouwbare reputatie die we als stichting
hebben opgebouwd, weten vele particulieren ons intussen te vinden en wordt
spontaan gedoneerd of wordt ons gevraagd hoe en waar gedoneerd kan worden.
	56_ML: Alle mensen die verbonden zijn aan SATL en de stichting Laagvliegen NEE zetten zich
onbezoldigd in. Ook wordt geen onkostenvergoeding uitgekeerd vanuit de stichting.
	57_ML: De stichting werft financiele middelen door te vragen om donaties aan particulieren.
De werving loopt persoonlijk (face-to-face), telefonisch en via flyers, brieven en
e-mails. 
	55_ML: - voorlichting aan ambtenaren, bestuurders, politici en burgers (mn communicatie
materialen);
- het doen en laten uitvoeren van onderzoek (inhuren experts);
- het uitgeven van publicaties (zoals feitelijk onderbouwde Zienswijzen en het
boek 'Schiphol regeert');
- het inwinnen van juridisch advies;
- het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld procedures om documenten op
basis van de WOB ook daadwerkelijk openbaar te krijgen);
- het dragen van kosten voor beheer en administratie (kosten voor boekhouding en
accountant).
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	5_ML: de stichting heeft het jaar 2019 afgesloten met een batig saldo van 5417 euro.

op 31 december 2020 was dat bedrag 7161 euro.

op 31 december 2021 was er sprake van een batig saldo van 19111 euro.

ter invulling van de doelen van de stichting wordt er niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting.

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 52511
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 10000
	11_A7: 62511
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 62511
	15_A7: 31973
	16_A7: 
	17_A7: 1705
	18_A7: 15972
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 120
	25_A7: 11950
	23_A7: 791
	24_A7: 50561

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 46454
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 46454
	12_A7: 
	13_A7:  
	14_A7: 46454
	15_A7: 42080
	16_A7: 
	17_A7: 275
	18_A7: 1527
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 828
	25_A7: 1744
	23_A7: 
	24_A7: 44710

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Het grootste deel van de uitgaven in 2021 betrof de inkoop van diensten tbv. 

gevoerde juridische procedures en WOB-verzoeken. Verder werd oa. advertentieruimte

in de landelijke dagbladen ingekocht.
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