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ANBI publicatie Verbeekstichting Halsteren 
 

A. Algemene gegevens. 

 
Naam: Verbeekstichting Halsteren 
RSIN/Fiscaal nummer: 816714605 
 
Adresgegevens:   

Verbeekstichting Halsteren 
Klaverblokken 25 
4661 HJ HALSTEREN 

 
E-mail:  
Website:  
 
De instelling Verbeekstichting Halsteren is een Katholiek Burgerlijke Instelling opgericht overeenkomstig de 
normen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn 
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Verbeekstichting Halsteren. 
 

B. Samenstelling bestuur. 

Voor deze Katholiek Burgerlijke Instelling bestaat het bestuur uit: 
secretaris 
1 lid 
 
C. Doelstelling/visie. 

De Verbeekstichting heeft ten doel het doen van uitkeringen uit de inkomsten van haar goederen aan 
gezinnen, zoveel mogelijk gezinnen met minderjarige kinderen, doch onder omstandigheden ook andere 
gezinnen, wonende in Halsteren of omgeving dan wel in het Bisdom Breda, hetzij voor studie of andere kosten 
ten behoeve van minderjarigen, hetzij voor andere doeleinden, ter leniging van daar aanwezige nood, een en 
ander ter beoordeling van het bestuur, alsmede het doen van uitkeringen – voor zover de middelen van de 
Stichting dat in het desbetreffende jaar toelaten en dan nog in beperkte mate – aan organisaties of instellingen 
die zich inzetten voor het lenigen van de nood van kinderen buiten het Bisdom Breda. 
 

D. Beleidsplan. 

 
E. Beloningsbeleid. 

Het beloningsbeleid is conform de diocesane regelingen 
 

F. Verslag Activiteiten. 

 
G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

 
Baten en Lasten Katholiek Burgerlijke 
Instelling 

Jaarrekening 
2015 

€ 

Begroting 
2016 

€ 
Baten   

Inkomsten uit vermogen   

Inkomsten van activiteiten   

Overige inkomsten   

Totaal baten   

   
Lasten   

Kosten van vermogen   

Dienst aan de samenleving: Plaatselijk   

Dienst aan de samenleving: Regionaal 
/landelijk 

  

Dienst aan de samenleving: 
Internationaal 

  

Dienst aan de samenleving: Overige    

Overige kosten   

Totaal lasten   

   
Resultaat (baten - lasten)   

 


