
 

ANBI en ANBI-Kultuer  

Dit blêd is om te foldwaan oan de easken fan de belestingtsjinst per 1 jannewaris 2014. De  

Fryske Rie is fan it ANBI-begjin, 1 jannewaris 2008, ôf in registrearre ANBI en sûnt 1 

jannewaris 2012 tagelyk ek in erkende kultuerynstelling neffens de bepalingen fan de 

belestingtsjinst.  

Dat betsjut dat as jo in skinking dogge oan de Fryske Rie, of de Fryske Rie yn jo testamint 

opnimme,  dat de Fryske Rie dan gjin skink- of erfbelesting hoecht te beteljen. En in jefte  

dy’t jo oan de Fryske Rie dogge kin foar de belestingen ôflutsen wurde. Hjir in link mei 

globaal neiere ynformaasje: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regeling

en/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbiJo notaris en de 

belestingtsjinst kinne jo fierder helpe!  

 

“Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:  

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die 

de instelling gebruikt voor het algemeen belang.  

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen.  

Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.  

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift 

aan een ANBI.  

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 

een extra giftenaftrek.”  

Omdat de saneamde “Goede doelen”-organisaasjes, dy’t ek ANBI’s binne, troch harren 

belied bleat stean/stienen oan krityk op it persintaazje fan it ophelle jild dat hja oan goede 

doelen besteegje, hat de belestingtsjinst no maatregels nommen. Dy komme koartsein der 

op del dat eltse ANBI fan 1 jannewaris 2014 (tsjerken 2016) ôf transparant wêze moat mei 

har finânsjes en belied, op it ynternet. Dit stikje is yndield oan de hân fan de easken fan de 

belestingtsjinst.  

  

Gezien de aard van de stichting en de formele kontakten met bepaalde overheden zijn 

sommige delen van het door de belastingdienst gevraagde in het Fries gesteld.  

 

1. Naam instelling: Stifting Fryske Rie, statutaire zetel te Leeuwarden  

(Gemeente Leeuwarden) 

2. RSIN 815751266  

KvK 41001747  

3. Post-/bezoekadres: Diny Sprockstr. 84, 8923 HB  Ljouwert   

                                 sekretariaatfryskerie@gmail.com 

                             www.fryskerie.frl   

                             IBAN NL51RABO0103744711 

4. De doelstelling 

De stichting heeft ten doel:  

a) het ontwikkelen van de Friese cultuur in de brede betekenis met behulp van 

internationale contacten en door het scheppen en ontwikkelen van de middelen 

die dergelijke contacten mogelijk maken;  

b) het bekend maken in andere Europese regio’s van de Friese cultuur en het geven 

van medewerking aan de presentatie van de cultuur van andere Europese regio’s 

in de eigen provincie;  
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c) het stimuleren van de culturele positie van Friesland in Europa door het 

bevorderen van Friese culturele activiteiten in andere Europese regio’s;  

d) het bevorderen van een beter begrip en vriendschap tussen mensen, groepen en 

volken;  

e) het met name bevorderen van de contacten tussen de drie Frieslanden.  

 

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling. 

Oare Europeeske regio’s yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en it meiwurkjen 

oan it presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio’s yn de eigen provinsje; 
It stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch it befoarderjen fan 

Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio’s; 
It befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken; 
Benammen it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.  

 

6. Bestuurssamenstelling:  

Dagelijks bestuur:  

Mw. P.H. de Graaf, voorzitter o Mw. 

S. Miedema, secretaris 

Dhr. L. Folkertsma, penningmeester 

Overige bestuursleden: 

Dhr. drs. S.T. Hiemstra 

Dhr. R. Hooijenga 

Dhr. drs. K.J. Huisman – tot 1 november 2020 

Dhr. T. de Jong 

Dhr. R. Jonkman 

Mw. J. van der Mei-Akkerman 

Dhr. H. Nijdam 

Mw. G. Schotanus 

 

7. Het beloningsbeleid van de instelling 

Er vindt geen remuneratie plaats van bestuursleden en er wordt geen vacatiegeld 

betaald. Er zijn geen werknemers, en ook geen directie. Er is geen raad van toezicht. De 

belangrijkste subsidiënt, Provincie Fryslân, houdt overigens wel binnen het kader van de 

formele en materiële wetgeving toezicht, en wordt daarvoor niet door de Stichting 

Fryske Rie beloond of betaald. De bestuursleden zetten zich belangeloos in voor de 

werkzaamheden die uitgaan van de stichting. De secretaris ontvangt een 

vrijwilligersvergoeding. Bestuursleden kunnen op verzoek op declaratiebasis een geringe 

vergoeding ontvangen voor noodzakelijk gemaakte redelijke kosten. Reiskosten per auto 

worden daarbij vergoed tot € 0,19 per km.  

 

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling. 

Graach ferwizen wy jo nei taheakke jierferslach, dêr’t de jierrekken yn opnommen is. 

Deze verslaten zijn elders op deze site geplaatst, linker kolom, tabblad<Stifting Fryske 

Rie>  <Jierstikken  2018> of tabblad <Argyf> voor oudere versies.  

 

9. De balans en staat van baten en lasten. 

Graach ferwizen wy jo nei taheakke jierferslach, dêr’t de jierrekken yn opnommen is. 

Voor de jaarrekeningen (Staat van Baten en Lasten en Balans) zie tabblad <Stifting 

Fryske Rie>  <Jierstikken Fryske Rie 2019> of tabblad <Argyf> voor oudere versies. 

  

  


