
De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie. Deze treft u in onderstaande tabel aan. 
 

Naam Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve en omgeving zie Statuten artikel 1 

RSIN 816601483  

Contactgegevens Website: 
www.annashoeve.nl 
Voorzitter: Danny van Kooi, 
Post- en bezoekadres: Liebergerweg 764, 1223 PZ Hilversum 
Telefoonnummer: 06 5109 6050 
E-mail: voorzitter@annashoeve.nl 

 

Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal negen natuurlijke personen Voorzitter: Danny van Kooi 
Secretaris: Joke Verrij 
Penningmeester: Anneke Reijn 
Algemeen: Marjan Nijhoff 
Algemeen: Kees van Vliet 

Missie en doelstelling De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de instandhouding van het in de 
gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als ‘Anna’s Hoeve’ en de 
daaraan grenzende gebieden als natuurgebied met rustige recreatie en het stimuleren 
en coördineren van al hetgeen daarmede, in de ruimste zin genomen, verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
a. haar leden op vrijwillige basis actief te betrekken bij de verwezenlijking van het doel 

van de vereniging: 
b. informatie en voorlichting geven aan haar leden en belangstellende niet-leden; 
c. overleg te plegen met de gemeenten in wier gebeid ‘Anna’s Hoeve ligt; 
d. overleg te plegen met eigenaren en beheerders van het gebied ‘Anna’s 

Hoeve’ en de aangrenzende gebieden (natuurgebieden en andere 
gebieden); 

e. het bestuderen, beoordelen, beïnvloeden en begeleiden van beleid en 
planning van diverse overheden, instanties, bedrijven en particulieren 
voor zover dit verband houdt, -in de ruimste zin des woords- met het 
doel van de vereniging; 

f. het organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten en activiteiten al dan 
niet in samenwerking met derden; 

g. het optreden in rechte al dan niet namens één of meer leden; 
h. alle wettelijke toegestane middelen welke kunnen dienen ter 

verwezenlijking van het doel 

zie Statuten artikel 2.1 
zie Statuten artikel 2.2 

Beleidsplan De activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan en gepubliceerd op de 
website. 

Jaarplan 2021 

http://www.annashoeve.nl/
mailto:voorzitter@annashoeve.nl


Beloningsbeleid Het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging 
uitvoeren, zijn onbezoldigd (er is geen sprake van vacatiegelden). Er wordt alleen een 
vergoeding gegeven voor de gemaakte onkosten. 

 

Verslag uitgeoefende activiteiten Het jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen wordt gepubliceerd op de website. Jaarverslag 2020 

Financiële verantwoording Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt de 
financiële administratie en het beleid van de vereniging en brengt daarvan verslag uit 
aan de Algemene Ledenvergadering. 
Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering financiële verantwoording 
af. 
Het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. 

zie Statuten artikel 14 

zie Statuten artikel 15 

 
Financieel jaarverslag 2020 

 


