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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen
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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.

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


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Kyra Foundation
	1_KVK: 63077973
	2: Overdiemerweg 36 1111 PP Diemen
	3: 0628263645
	4_EM: info@kyrafoundation.nl
	5: https://www.boerderijopijburg.nl
	6_RSIN: 855082318
	7: [Welzijn - Sport]
	8: [Natuur en milieu]
	9: [Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid]
	10: Nederland
	11_A4: 10
	12_A4: 20
	13: 
	1: R. Horseling
	2: voorzitter

	14: 
	1: A.H.A. Crebas
	2: penningmeester / secretaris

	15: 
	1: W.H. Scharwachter
	2: 

	16: 
	1: 
	2: 

	17: 
	1: 
	2: 

	18_ML: onbezoldigd
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Dieren
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Milieu
	34: Minderheden
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51_ML: Doel: 1. het bevorderen van het welzijn van kinderen door animal assited interventies en het voor deze kinderen mogelijk maken van contact met de natuur;
het bevorderen van het welzijn van paarden door middel van educatie aan kinderen en volwassenen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
2.De Stichting dient het algemeen belang.
3.De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4.De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
het aanbieden van het lesprogramma Ponymaatjes;
het aanbieden en onderzoeken van animal assisted interventies met speciale aandacht voor kinderen met autisme;
het ontplooien van projecten met animal assisted interventies in Fédération Equestre Internationale solidarity (FEI) landen;
het aanbieden van lesprogramma’s gericht op de natuurbeleving voor kinderen;
het aanbieden van educatie aan kinderen en volwassenen op het gebied van dierenwelzijn
	53_ML: Het is een kinderboerderij, ontmoetingsplaats voor de buurt, buurtmoestuin. We geven wekelijks cursussen met de dieren, dagelijks paardrijlessen volgens de principes van Natural Horsemanship, ook voor kinderen met een extra uitdaging in het leven. We organiseren vakantiekampen, bieden dagbesteding aan kinderen en volwassenen met een beperking of speciale behoeftes. Rrolstoeltoegankelijk, incl toiletten. Hulpmiddelen voor op- en afstijgen van een paard, voor rolstoelafhankelijke personen. Samenwerking met de Gemeente Amsterdam met Stadspas en met het Jeugdfonds Sport, kinderen die leven op een armoedegrens kunnen sporten, incl gratis materiaal. Er zijn wekelijks natuur en milieu educatie lessen, gericht op omgang met dieren op een zo diervriendelijke manier en natuurbeleving, oa wildplukken, plant en dierherkenning en moestuinieren. Er worden ook lessen gegeven in de nabijgelegen natuurgebieden Diemerpark en Diemervijfhoek. Medewerkers en vrijwilligers dragen zorg voor buurtparticipatie, beheren van de kantine, organisatie seizoensfeesten, beheren van het voedselpark en de moestuin.
	54_ML: Paardrijlessen en ponykampen vormen de belangrijkste bron van inkomsten en maken het bedrijf financieel onafhankelijk van fondsen of subsidies.
In de periode 2018 tot en met 2021 is voor de overgangsperiode van de verhuizing van IJburg naar de huidige locatie in Diemen een beroep gedaan op fondsen: voor de aanleg en de bebouwing van het nog niet bouwrijpe terrein.
Uit de inkomsten van de paardrijlessen wordt de kinderboerderij gefinancierd.
Het terrein wordt gehuurd van het bedrijf Vattenfall. Er wordt een vaste ruimte in het hoofdgebouw aan de organisatie voor buitenschoolse opvang Unikidz verhuurd. Deze organisatie maakt tevens gebruik van de faciliteiten voor kinderen op het terrein, zoals de kinderboerderij en het speelbos en contractueel is vastgelegd dat ze voor minimaal 10.000 euro per jaar aan activiteiten afnemen (natuur- en milieu educatie, activiteiten met de pony's en dierverzorging. Er is een meer jaren contract met Unikidz voor de huur en de activiteiten.
Voor de aanleg van het Voedselbos is subsidie verkregen van de gemeente Amsterdam. Het Voedselbos is inmiddels financieel zelfstandig. Grote Clubactie.
	56_ML: Bestuur en leden van beleidsbepalend orgaan wordt niet beloond. Personeel wordt beloond gelijk aan CAO sport.
	56: 
	_MLT: De inkomsten worden besteed aan het beheren en instandhouden van de Boerderij op IJburg te Diemen met de daar aanwezige dieren en opstallen ten behoeve van dier- en milieu educatie, sport en welzijn en buurtparticipatie. Er is een financiële reserve voor onderhoud, calamiteiten en voor het realiseren van nieuwe plannen.
Personeelslasten, lesmateriaal, medische kosten dieren, voerkosten dieren, vast lasten, terreinonderhoud, inkoop facilitaire benodigdheden, inkoop horeca, aanschaf nieuwe dieren, administratieve kosten en verzekering en financieringslasten.
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.boerderijopijburg.nl/jaarverslag-2021/
	knop: 

	57_ML: 
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan het beheren en instandhouden van de Boerderij op IJburg te Diemen met de daar aanwezige dieren en opstallen ten behoeve van dier- en milieu educatie, sport en welzijn en buurtparticipatie. Er is een financiële reserve voor onderhoud, calamiteiten en voor het realiseren van nieuwe plannen.
Personeelslasten, lesmateriaal, medische kosten dieren, voerkosten dieren, vast lasten, terreinonderhoud, inkoop facilitaire benodigdheden, inkoop horeca, aanschaf nieuwe dieren, administratieve kosten en verzekering en financieringslasten.

	2: 
	0: 
	1: 
	A: 31-12-2021
	P: 31-12-2021

	2: 
	A: 31-12-2020 (*)
	P: 31-12-2020 (*)


	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	4: 
	1_GT: 158443
	2_GT: 
	3_GT: 
	4_GT: 
	5_GT: 158443
	6_GT: 
	7_GT: 
	8_GT: 107234
	9_GT: 6383
	10_GT: 272060

	2: 
	1_GT: 
	5_GT: 150
	2_GT: 245279
	6_GT: 2273
	3_GT: 
	7_GT: 
	4_GT: 245279
	9_GT: 26781
	10_GT: 272060
	8_GT: 24358

	3: 
	1_GT: 194871
	2_GT: 
	3_GT: 
	4_GT: 
	5_GT: 194871
	6_GT: 
	7_GT: 
	8_GT: 89361
	9_GT: 8650
	10_GT: 292882

	1: 
	1_GT: 
	5_GT: 208
	2_GT: 266132
	6_GT: 815
	3_GT: 
	7_GT: 
	4_GT: 266132
	9_GT: 26750
	10_GT: 292882
	8_GT: 25727

	5_ML: https://www.boerderijopijburg.nl/jaarrekening-2021/

	3: 
	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	1: 
	11_A7: 235639
	6_A7: 7836
	1_A7: 
	7_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	8_A7: 
	9_A7: 
	5_A7: 
	10_A7: 7836
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 243475
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 121931
	20_A7: 37015
	21_A7: 4192
	22_A7: 
	15_A7: 26411
	25_A7: 36428
	23_A7: 17498
	24_A7: 207047

	2: 
	11_A7: 217453
	6_A7: 5117
	1_A7: 
	7_A7: 
	2_A7: 16750
	3_A7: 
	4_A7: 16750
	8_A7: 
	9_A7: 
	5_A7: 
	10_A7: 5117
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 239320
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 108313
	20_A7: 41595
	21_A7: 3131
	22_A7: 
	15_A7: 25312
	25_A7: 15361
	23_A7: 45608
	24_A7: 223959

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://www.boerderijopijburg.nl/jaarrekening-2021/
	knop: 




