De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling
(ANBI).
1. Naam
Stichting Driel-Polen (KvK-nummer 09138626)
2. Fiscaal nummer
8142.79.272
3. Postadres / emailadres
Postadres : Kerkstraat 27, 6665 CE Driel
Emailadres : info@driel-polen.nl
Website
: www.driel-polen.nl

:

4. Bestuurders
Voorzitter
:
Arno Baltussen
Secretaris
:
Ellis Beke - Altink
Penningmeester
:
Niek Jacobs
PR & Communicatie
:
Thijs de Jong
Bestuurslid
:
Frank Boeijen
Bestuurslid
:
Johan de Jong
Vertegenwoordiger gemeente
:
Remco Janssen
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
5. Doelstelling
a. De Stichting heeft als doel het laten voortbestaan van de nagedachtenis aan de
bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan operatie Market
Garden.
De Stichting is opgericht in 2003. Zij heeft vanaf het moment van oprichting de
werkzaamheden van het Comité Driel-Polen overgenomen. Dit Comité heeft vanaf
1946 tot 2003 jaarlijks de herdenkingen georganiseerd.
b. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het jaarlijks organiseren van de herdenking
- het verspreiden van informatie, o.a. middels educatieve programma’s, over de
bijdragen van Poolse militairen aan de Slag om Arnhem
- de inwoners van Driel bij de herdenkingen te betrekken
c. De stichting dient het algemeen belang.
d. De stichting heeft geen winstoogmerk.
6. Beloningsbeleid
Aan de bestuurders wordt geen financiële beloning toegekend. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Uitgeoefende activiteiten
Door de coronapandemie zag voor iedereen dit jaar er totaal anders uit dan vooraf gedacht.
In het voorjaar hielden we al snel rekening met een hele andere manier van herdenken. We
zijn blij dat het gelukt is om een livestream te realiseren waardoor velen, zowel in binnen- en
buitenland, met ons verbonden zijn geweest.
Voor een uitvoerig verslag verwijzen wij u naar bijgaande jaarlijkse nieuwsbrief.

De afrekening van de in 2019 toegekende subsidie is, in verband met de beperkingen die
samen hangen met de Corona pandemie, uitgesteld tot juli 2022.
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8. Financiële verantwoording (bedragen x € 1.000,=)
Activa
31/12/2020 31/12/2019
Vorderingen
0
0
Liquide middelen
23
41
Totaal
23
41
Passiva
Eigen Vermogen
Crediteuren
Te betalen projecten
Totaal

31/12/2020
17
0
6
23

Staat van baten en lasten
2020
Opbrengsten
collectes, giften, fondsenwerving en 8
subsidie
Uitgaven
- herdenking
2
- diverse kosten
2
- projecten
0
Resultaat
4
Mutatie Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
resultaat
Eigen Vermogen

31/12/2020
13
0
13

31/12/2019
13
1
27
41
2019
44

7
5
32
0
31/12/2019
13
0
13

In beide boekjaren zijn er geen kosten voor beheer en fondsenwerving.
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