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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.
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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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	18_ML: 
	51_ML: Het in stand houden van voertuigen van het merk Magirus-Deutz is de doelstelling.  Tussen 1950 en 1990 waren de voertuigen en motoren van het merk Magirus-Deutz  in Nederland toonaangevend bij het Openbaar vervoer, de Brandweer, het Zwaar transport, de Bescherming Bevolking,  de Landbouw en in de Scheepvaart. Veel van deze voertuigen en machines worden nu door musea, stichtingen en particulieren  bewaard en gekoesterd om de herinneringen aan die tijd en de techniek van die jaren levend te houden.  Het zien rijden en het geluid van de karakteristieke Magirus-Deutz voertuigen roept bij veel mensen herinneringen op aan de tijd na de tweede wereldoorlog  waarin opbouw en de koude oorlog  centraal stonden.  
De Magirus-Deutz Club heeft een onderdelen magazijn en werkplaats, laat schaarse onderdelen nieuw maken, levert onderdelen en geeft technisch advies en ondersteuning aan bezitters van Magirus-Deutz voertuigen. Daarmee bereiken we dat deze voertuigen kunnen blijven rijden en maken het de eigenaren mogelijk dit Mobiel Cultureel Erfgoed in stand te houden en aan de bevolking te tonen.

	53_ML: A. Het organiseren van en meewerken aan bijeenkomsten en evenementen voor Magirus-Deutz voertuigen en leden van de vereniging.  B. Het bevorderen van informatie uitwisseling met en tussen de leden.  C. Ondersteunen en adviseren van de leden bij restauratie, reparatie en onderhoud.  D. Het aanbieden van een veiligheid inspectie voor de voertuigen van de leden.  E. Het verwerven van speciale gereedschappen, technische handboeken en het ter beschikking stellen daarvan aan de leden. F. Het verwerven en bewaren in een verenigingsmagazijn van schaarse onderdelen voor Magirus-Deutz voertuigen. G. Het nieuw laten maken van onderdelen voor Magirus-Deutz voertuigen.  H. Het verkopen van Magirus-Deutz onderdelen aan leden en niet leden .  I. Het uitgeven van een verenigingsblad genaamd Magirustig. De onderdelenleveranties zorgen er voor dat de voertuigen kunnen blijven rijden. Door het overdragen van technische kennis aan jongere generaties blijft de benodigde kennis behouden.  Met het verspreiden van informatie over Magirus-Deutz aan het publiek door deelname aan evenementen, tentoonstellingen, via de website en het clubblad  bereiken we nieuwe mensen die zich willen inzetten voor het in stand houden van deze voertuigen.



	54_ML: Uit contributies van leden, donateurbijdragen en verkoop van onderdelen.
	56_ML: De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De vrijwilligers die in het hele land wonen en voor de vereniging werkzaamheden in het magazijn uitvoeren kunnen een reiskostenvergoeding krijgen.
	57_ML: Vier uitgaven van het verenigingsblad Magirustig.

Inrichten van het magazijn en clubgebouw. 

                                                                                                                                   Uitpakken van de onderdelen uit de opleggers.
                                                                                                                                           Het verlenen van adviezen en technische bijstand  aan leden op individuele basis.  
                                                                                                                                           Als gevolg van de Corona pandemie konden er in 2020 geen clubweekeinden, sleutelweekeinden en evenementen georganiseerd worden.

Het bouwen van een nieuwe website.
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan de huur van eenonderdelenmagazijn en werkplaats voor opslag van reserveonderdelen om oldtimer Magirus-Deutz voertuigen in stand te kunnen houden.
Nieuw laten maken van schaarse onderdelen voor de hierboven genoemde voertuigen.
Het uitgeven van een clubblad en beheren van een website voor informatieuitwisseling met de leden en bevordering van de belangstelling voor het doel van de vereniging.
Het organiseren van clubweekeinden waar de leden elkaar ontmoeten. Het organiseren van technische weekeinden waar leden onder leiding van deskundigen zelf sleutelen. Het verzamelen en documenteren van informatie over Magirus-Deutz.
	56: 
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	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 8761
	6_GT: 1941,74
	7_GT: 500
	5_GT: 169677
	3_GT: 
	8_GT: 18456,53
	4_GT: 8761
	9_GT: 190575.27
	10_GT: 199336.27
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	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 5474
	4_GT: 193863
	10_GT: 199337
	5_GT: 193863

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 6248
	4_GT: 199477,33
	10_GT: 205725.33
	5_GT: 199477.33

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 8493,64
	6_GT: 2196
	7_GT: 500
	5_GT: 173104,36
	3_GT: 
	8_GT: 21432,59
	4_GT: 8493.64
	9_GT: 197232.94999999998
	10_GT: 205726.58999999997

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 2020 was het eerste volledige jaar waarin de MDC het nieuwe magazijn en clubgebouw in Castenray in gebruik had. De eerste maanden van het jaar bestonden de activiteiten vooral uit het verder inrichten van het magazijn en buitenterrein. Daarnaast de opbouw van de keuken. Deze investeringen zijn op de balans onderdeel van de inventaris. De opleggers die voor de verhuizing van de onderdelen zijn gebruikt waren na de inrichting van het magazijn niet meer nodig en zijn verkocht. De verkoopprijs was lager dan de boekwaarde. Het verlies is onderdeel van de afchrijvingen. Er zijn in 2020 geen nieuwe onderdelen geïnventariseerd. Het negatieve jaarresultaat ( € 5.614,-) heeft het eigen vermogen doen dalen naar € 193.863,-. 
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	6_A7: 18897
	7_A7: 800
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	11_A7: 1300
	12_A7: 9
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	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De contributie (baten sponsorbijdragen) inkomsten zijn in 2020 licht gedaald. De uitgaven voor aanschaf van keuken, inrichting magazijn en buitenterrein worden op de balans opgenomen onder inventaris en zullen in tien jaar worden afgeschreven. Al het werk in het magazijn en aan het gebouw wordt door vrijwilligers uitgevoerd, Dit zijn leden die in het het hele land wonen en ervoor naar Castenray komen.  De reiskostenvergoedingen (zie Personeelskosten) zijn daardoor hoog maar zeer goed besteed. Door de corona pandemie liggen alle werkzaamheden vanaf maart vrijwel stil. Er werden geen clubweekeinden en sleutelweekeinden georganseerd. Onderdeel van de overige lasten zijn de energiekosten die hoger waren dan verwacht.  Het jaarresultaat is € 5.613,- negatief. 
De komende jaren wordt de onderdelenvoorraad verder geïnventariseerd en gedigitaliseerd. De kosten van dit project zullen aanzienlijk zijn. Voor het behoud van dit mobiel cultureel erfgoed zullen we subsidie aanvragen. 
In 2021 komt het er op aan de inkomsten te vergroten en te besparen op energie, reiskosten en overige lasten. 
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