Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting C.A. Muller Radioastronomiestation

Nummer Kamer van
Koophandel

0 4 0 8 4 9 3 6

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

Oude Hoogeveensedijk 4, 7991PD Dwingeloo

Telefoonnummer

0 5 2 1 5 9 5 1 0 0

E-mailadres

bestuur@camras.nl

Website (*)

www.camras.nl

RSIN (**)

8 1 7 5 7 1 0 9 7

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

7 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Harms, Derk Willem

Secretaris

Arts, Michael Johannes

Penningmeester

van der Meer, Hantje

Algemeen bestuurslid

Munk, Harm

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

In 2020 was Franciscus Gerardus de Jong voorzitter

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a. het beheren van het rijksmonument Dwingeloo Radiotelescoop;
b. het beschikbaar stellen van de Dwingeloo Radiotelescoop aan gebruikersgroepen
waaronder (amateur)astronomen en radioamateurs;
c. het wekken van belangstelling voor dit rijksmonument en voor astronomie bij een
breed publiek met diverse publieksactiviteiten, zoals groepsbezoeken, open dagen en
demonstraties met de Dwingeloo Radiotelescoop;
d. het stimuleren van interesse bij de jeugd voor wetenschap en techniek door
onderwijsen jongerengroepen, individuele jongeren, leerlingen, studenten en scouts de
mogelijkheid te bieden de Dwingeloo Radiotelescoop te bezoeken en te gebruiken;
e. het conserveren van de Dwingeloo Radiotelescoop als wetenschappelijk industrieel
monument door over de telescoop en daarbij behorende instrumentatie het beheer te
voeren, deze in stand te houden, te laten restaureren, te onderhouden, te promoten en
te doen gebruiken;
f. het ontwikkelen en up-to-date houden van apparatuur, hardware, software en (educat

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?

a. het exploiteren van de radiotelescoop, met name:
- het in goede staat houden van de radiotelescoop en het instrumentarium;
- het ontwikkelen en verfijnen van het instrumentarium;
- het laten gebruiken van de telescoop door radioamateurs, (amateur) astronomen,
jeugd (leerlingen, studenten en scouts), kunstenaars en andere belangstellenden.
b. het verzamelen van financiële middelen en het bijeenbrengen van en leiding geven
aan
vrijwilligers om het doel van de stichting te realiseren.
c. het faciliteren van culturele activiteiten met de Dwingeloo Radiotelescoop.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting gebruikt de radiotelescoop niet voor commerciële doeleinden en staat het
gebruik voor commerciële doeleinden niet toe aan vrijwilligers en derden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. bijdragen van donateurs;
b. subsidies;
c. donaties van sponsors
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. inkomsten uit entreegelden van bezoekers;
f. alle andere wettige baten.
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Algemeen (vervolg)
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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan onderhoud van de telescoop en
projecten, zoals de inrichting van een radiotuin. Daarnaast zijn er lopende kosten
zoals ICT, webhosting, verzekeringen, bankkosten, kantoorkosten en contributies.
In 2020 lagen de projecten vrijwel stil door maatregelen in verband met de COVID
pandemie.
De stichting heeft een rekening courant en een bedrijfsspaarrekening. De stichting
heeft geen beleggingen.

https://www.camras.nl/over-camras/wat-doen-we/

Open

Bestuurders zijn onbezoldigd.

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.

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

https://www.camras.nl/over-camras/anbi/

Open

2

Balans
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31-12-2020

€

€

49.204

31-12-2019 (*)

Passiva

€

43.430

Continuïteitsreserve

+

€

€

€
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

+

€

€
€

6.380

€

43.430

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

49.810

0

€

€
Totaal

Kortlopende schulden

+

Bestemmingsreserve

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

1 2 – 2 0 2 0

€
8.321

3 1 –

0

€

Balansdatum

€
5.321

+

€

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

8.321

47.263

55.584

€

31-12-2020

Materiële vaste activa

€
€

+
€

€

+

Activa

+

€

€

47.263

Financiële vaste activa

0

€

5.321

€
0

€

€

€
0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa
Effecten

€

44.489
44.489

+

€

+
€

€

49.204

6.380

55.584

Schenking voor focusbox
In 2016 heeft CAMRAS een bijdrage van € 3.200 van Stichting ASTRON gekregen voor het opwaarderen van de ontvangers in de focusbox. Daarnaast
heeft CAMRAS een bedrag van € 2.500 ontvangen uit het overschot dat na opheffing van het NERG overbleef. Ook dit bedrag is bestemd voor de
focusbox. Het totaal van € 5.700 is opgenomen als voorziening.

Waardering instrumentarium
Tot en mee 2018 werd van het instrumentarium 10% per jaar afgeschreven. De waardering van het instrumentarium is een zwak punt, omdat deze
gebaseerd is op een geschatte technische levensduur van 10 jaar, terwijl veel apparatuur tweedehands is aangeschaft. Daarom is in 2019 besloten een
afschrijving van € 3.300 te doen, en in 2020 een afschrijving van € 3.000. Er is geen voorziening opgenomen voor vervangende apparatuur.

49.810

Liquide middelen

Totaal

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

Passiva - voorzienen zijn gelijk gebleven

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.004

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

8.217

€
€

+
0

€
€

4.468

+

€
€

4.468

6.005

+
6.005

€
€

149

283

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

5.620

14.504

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

Aankopen en verwervingen

€

515

€

3.472

Communicatiekosten

€

438

€

295

Personeelskosten

€

0

€

Huisvestingskosten

€

0

€

Afschrijvingen

€

3.000

€

3.300

Financiële lasten

€

248

€

359

Overige lasten

€

7.196

€

3.320

Som van de lasten

€

11.396

€

10.745

Saldo van baten en lasten

€

-5.776

€

3.759

+

+
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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.

De opbrengst van de rondleidingen en een lezing bedraagt € 803.50. Dit is een
afname t.o.v. 2019 van € 6.617,25. De belangrijkste reden hiervoor is dat de telescoop
vanaf half maart gesloten was in verband met de COVID-19 maatregelen.
De opbrengst van de adoptie van paddenstoelen bedraagt € 1.650,00. Dit bedrag is
lager dan in 2019. CAMRAS wil onze adoptanten hartelijk danken voor deze bijzondere
bijdrage aan de stichting!
De opbrengst uit de jaarlijkse en eenmalige donaties van donateurs bedraagt €
2.818,00. Ook onze donateurs wil CAMRAS hartelijk danken voor hun bijdrage aan de
stichting!
Het resultaat voor 2020 is negatief. Dit is veroorzaakt door lagere opbrengsten en
hogere administratie- en kantoorkosten t.o.v. 2019. Ook heeft CAMRAS juridische
kosten moeten maken vanwege ex-vrijwilligers die procedures zijn begonnen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

