
ANBI

De stichting Roze Stadsdorp  mststerpdat gaat bij  de Belaastingdjenst de msNBI-status aanvrpagen.

mslas dje verplaeend worpdt, verpteladen we dat o  deze  agjna. 

Het bietekent dat gjfen aan de stichting gscaala voorpdeela hebibien.

Voorp de msNBI zj n de volagende zaken van bielaang.

De naat van de jnstelalajng

Stichting Roze Stadsdorp  mststerpdat

Het RSIN/gscaalanutterp

858063232 

Katerp van Koo handela
KvK-nutterp 69914974 

De contactgegevens

Het Roze Stadsdorp  mststerpdat js te bierpejken vja het etajlaadrpes:

jnfo@rpozestadsdorp .atsterpdat  (laet o  geen aanvulalajng tet “.nla”)

O  de webisjte js ook een Contactorptulajerp bieschjkbiaarp.

De doelastelalajng

In de statuten js de volagende doelastelalajng o genoten (arptikela  lajd1):

De stichting heef ten doela:

a. Het bievorpderpen, biehouden en verpsterpken van de zelafstandjghejd en waarpdjghejd van 50 
 lausserps ten biehoeve van de LHBT+ geteenscha  jn mststerpdat en otlajggende geteentes;

bi. Het bievorpderpen van socjalae  arpticj atie, socjalae cohesje en gezondhejd van 50  lausserps ten 
biehoeve van de LHBT+ geteenscha  jn mststerpdat en otlajggende geteentes;

c. Het bievorpderpen en ontwjkkelaen van nabiuurpscha  van 50  lausserps ten biehoeve van de LHBT+ 
geteenscha  jn mststerpdat en otlajggende rpegjo;

d. Het verpstrpekken van voorp de 50  lausserps ten biehoeve van de LHBT+ geteenscha  jn 
mststerpdat rpelaevante jnforptatie tet bietrpekkjng tot het biovenstaande;

mailto:info@rozestadsdorp.amsterdam


e. Het verprpjchten van alalae verpderpe handelajngen, dje tet het vorpenstaande jn de rpujtste zjn 
verpbiand houden of daarp toe bievorpderplaj k kunnen zj n.

Het bielaejds laan

Het bielaejds laan js bijnnenkorpt bieschjkbiaarp. U kunt het laezen doorp te klajkken o  “bielaejds laan 2019-
2020”. 

De biestuurpssatenstelalajng

Het biestuurp biestaat ujt tjnjtaala drpje laeden. De voorpzjterp, secrpetarpjs en  ennjngteesterp worpden jn 
functie bienoetd. De functies van secrpetarpjs en  ennjngteesterp kunnen doorp ÇÇn  erpsoon worpden 
verpvulad alas het biestuurp ujt tjnderp dan drpje laeden biestaat.  

Het biestuurp biestaat totenteela ujt 6 laeden, waarponderp een voorpzjterp, secrpetrpajs en 
 ennjngteesterp.

De naten van de biestuurpderps

Voorpzjterp: Ineke Krpaus

Secrpetarpjs: Gerpt van derp Worp 

Pennjngteesterp:  Oscarp Wej terp

Ljd: Karpen van Dj ken

Ljd: Ruud Nederpveen

Ljd: Koos S an erp

Het bielaonjngsbielaejd

De biestuurpderps krpj gen geen bielaonjng voorp hun werpkzaatheden. 

Een verpslaag van de ujtgeoefende activjtejten

Het  aarpverpslaag 2018 bijedt goed jnzjcht jn de activjtejten. Het  aarpverpslaag js hjerp te laezen. 

Een gnancjëlae verpantwoorpdjng

De gnancjëlae verpantwoorpdjng overp het  aarp 2018 js o genoten jn het  aarpverpslaag 2018, alas laaatste 
onderpdeela.



Deze jnforptatie js voorp het laaatst bij gewerpkt o  27  unj 2019.


