Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Taxus Taxi

Nummer Kamer van
Koophandel

6 3 4 3 8 5 3 4

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

De Nieuwe Erven 3/ 5431NV/ Cuijk

Telefoonnummer

0 8 5 4 8 9 6 3 5 0

E-mailadres

info@taxustaxi.nl

Website (*)

www.taxustaxi.nl

RSIN (**)

8 5 5 2 3 6 7 2 3

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

1 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

Frank van Dalen

Secretaris

Jeroen Stam

Penningmeester

Henk Cuijlenburg

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

1. Het strijden tegen kanker;
2. Het aan ieder bieden van een mogelijkheid om op een zeer toegankelijke manier
deel te nemen in de strijd tegen kanker;
3. Het stimuleren van het bewustzijn bij burgers richting afvalscheiding in het
algemeen;
4. Het bieden van een aangename en nuttige ‘dagbesteding’ aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt;
5. Het bijdragen aan de reductie van afvalstoffen;
6. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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?

Stichting Taxus Taxi zet zich in voor de strijd tegen kanker. Dit doet de stichting door
het snoeisel van de taxusplant in te zamelen. in deze plant zit namelijk de bijzondere
stof 10-Deacetylbaccatin III. Deze stof heeft de eigenschap dat het een remmende
werking heeft op de groei van kanker.
Mensen die hun vers gesnoeide taxussnoeisel willen laten ophalen kunnen hiervoor
Stichting Taxus Taxi benaderen.
De inzameling vind ieder jaar plaats in de periode (juni - augustus) dat er voldoende
werkzame stof in de taxusplant aanwezig is om deze in te zetten voor de extractie van
de eerder genoemde werkzame stof.
Door de inzameling van het taxussnoeisel, kunnen de medicijnen Paclitaxel en
Docetaxel worden geproduceerd. Deze medicijnen zijn onderdeel van de
chemotherapie en zorgen ervoor dat de kanker stopt met groeien.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Taxus Taxi genereerd het overgrote deel van haar inkomsten door de verkoop van het
taxussnoeisel aan een Kruidendrogerij in Oss. Daar wordt het snoeisel verder gereed
gemaakt voor extractie

03 van 06

1

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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De inkomsten woorden hoofdzakelijk besteed aan de inzameling van het
taxussnoeisel. Het gaat dan om de praktische uitvoering van het ophalen van het
snoeisel, tot de reiniging hiervan.
De inzameling is jaarlijks iets boven kostendekkend. Het kleine vermogen dat de
stichting opbouwd, wordt besteed aan groei en efficiëntie van de processen.

Open

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

De leden van het bestuur zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting. Zij
ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
Het personeel ontvangt een salaris, dat niet veel hoger ligt dan het minimum, tot
marktconform. Voor het salaris van de directeur zijn de richtlijnen van de Hay-methode
gehanteerd, welke ook wordt gebruikt door de "Commissie Goed Bestuur voor Goede
Doelen".

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.

De activiteiten van Taxus Taxi bestaan jaarlijks uit de inzameling van taxussnoeisel in
de periode van juni tot en met augustus. Jaarlijks wordt de actie gedraaid, in
samenwerking met een 70 tal gemeenten, hoveniers, inzamelpunten en uitgiftepunten.

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

Meer informatie over wat de actie inhoudt en wat de stichting exact uitvoerd wordt
uitvoerig beschreven op de website: www.taxustaxi.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 –

2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

33.667

€

39.208

Materiële vaste activa

€

3.041

€

1.315

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

36.708

Voorraden

€

6.550

€

10.900

Vorderingen &
overlopende activa

€

182.368

€

194.913

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
40.523

€

+
€

57.918

+
€

251.726

263.731

+
Totaal

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

€

288.434

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

59.008

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
62.808

Passiva

304.254

+
€

59.008

23.253

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

184.375

€

216.875

Kortlopende schulden

€

45.051

€

64.126

Totaal

€

288.434

€

304.254

+
€

23.253

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

236.176

+

€
€

0

196.214

+
0

€
€

4.590

+

€
€

4.590

3.121

+
3.121

+

+

€

240.766

€

199.335

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

4.371

€

9.621

Verstrekte subsidies & giften

€

398

€

106

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

6.630

€

5.577

Personeelskosten

€

95.217

€

88.830

Huisvestingskosten

€

10.504

€

3.391

Afschrijvingen

€

6.422

€

16.407

Financiële lasten

€

10.250

€

10.297

Overige lasten

€

71.219

€

57.957

Som van de lasten

€

205.011

€

192.186

Saldo van baten en lasten

€

35.755

€

7.149

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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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.

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

Het overschot wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Open

