ANBI-status
STICHTING ONS SCHELLINGERLAND (afgekort S.O.S.).
Secretariaat: Lies 73, 8895 KS Lies-Terschelling.
Telefoon: 0562-448336.
Email: sjoekedam@planet.nl.
Ingeschreven onder het RSIN-nummer/fiscaalnummer 8078.71.461.
De doelstelling en middelen van de stichting staan op de website sos-terschelling.nl
onder ‘Over SOS’. Idem de columns ‘Van de Voorzitter’.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Algemeen
Bestuur uit circa 8 andere personen. Op 10 september 2018 bestond het bestuur uit
H.Schurink, J.Smit, mevr. J.Lettinga-Mier, J.van der Zee, H.Hees, G.Muiser, P.Zumkehr,
J.Bos, G.van Dieren, mevr. G.de Grand, H.Wessel en J.Spanjer. Verder kent SOS
aankomende (agenda-)leden. De bestuursleden ontvangen alleen vergoeding voor
gemaakte kosten (statuten artikel 9).
SOS richt zich op het controleren van het ruimtelijk beleid van Terschelling vanuit het
algemeen belang en het behoud van het ‘eilander eigene’, en waar nodig dat beleid
voorzien van zienswijzen, bezwaren of beroepen, gevraagd of ongevraagd. Daarnaast het
beheer van enkele kenmerkende cultuurhistorisch objecten. Verder het uitgeven van het
blad ‘De Miedbringer’ en het in de lucht houden van de website sos-terschelling.nl, met
Twitter-aankondigingen.
De ruim 450 donateurs (50% wal, 50% eiland) krijgen drie keer per jaar het informatieen contactblad ‘De Miedbringer’ thuis. Ook digitaal in te zien op de website onder
‘Miedbringer’. Met ondermeer:
 gegevens van de dagelijks-bestuursleden onder ‘Colofon’
 maatschappelijke trends onder ‘Van de Voorzitter’
 projectvisies onder ‘Actuele Onderwerpen’
 dagelijkse activiteiten onder ‘Kwartaaljournaal’
 jaaractiviteiten onder ‘Jaarverslag’
 bijzondere onderwerpen die Terschelling raken: per Miedbringer verschillend
 Staat van Baten en Lasten (concept) jaarlijks in MB nr. 2 onder ‘Financieel Verslag’
 donateursontwikkeling onder ‘Financieel jaarverslag’
 bestuursverantwoording onder ‘Notulen donateursvergadering’
De ‘Balans’ per ultimo 2017 is als volgt:
Activa
Liquide middelen
Rabo rek.crt.
Rabo Spaarrek.

31-12-’17

31-12-’16

5.171
55.792
60.963

8.247
50.702
58.949

Passiva
Vermogen
Alg. reserve

31-12-’17

31-12-’16

60.963

58.949

60.963

58.949

De financiële jaarcijfers en toelichting worden in de jaarlijkse algemene
donateursvergadering (rond half september) goedgekeurd, na controle door de
Kascommissie en eventuele correcties.

