
 

STICHTING VOOR MILIEU-ACCOUNTANCY - ANBI GEGEVENS 2018 

- de naam van de instelling: Stichting voor Milieu-Accountancy (SMA) 

- het RSIN/fiscaal nummer: 850767349  

- het post- of bezoekadres van de instelling: Postbus 25245 – 3001HE Rotterdam 

- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

het onderhouden van de kennis op het gebied van de milieu-accountancy; - het 

representeren van de milieu-accountancy; - het ontwikkelen en stimuleren van 

vaktechnische normen. 

 

- de hoofdlijnen van het beleidsplan 

De stichting is de opvolger van de Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) en heeft sinds haar 

oprichting het beheer over het register van accountants, die voldoen aan kwalificatie eisen waardoor 

zij het door de stichting gedeponeerde woordmerk ‘Milieu-Accountant’ (MA) als titel mogen voeren. 

De stichting heeft voldoende middelen verkregen van de VMA om het register voor tenminste 10 jaar 

(2011-2020) te beheren zonder dat aanvullende gelden nodig zijn. 

- de functie van de bestuurders 

- de namen van de bestuurders 

Het bestuur bestaat sedert oprichting (11 juli 2011) uit: E.J.D. Leenderts AA MA (voorzitter), A.P. Don 

RA MA (secretaris), B.H.C. van der Vegt RA MA (penningmeester) en E.J.M. Willems RA MA (lid). 

- het beloningsbeleid 

Aan geen van de bestuurders worden of zijn (kosten)vergoedingen toegekend of uitbetaald. De 

stichting heeft geen personeel in dienst. 

- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Het bestuur is in overleg met de Universiteit Groningen om het register een functie te geven in 

relatie tot op te zetten relevante (postdoctorale) opleidingen.   

  



- een financiële verantwoording 

BALANS 

De balans per 31 december 2018 en 2017 is volgt weer te geven: 

 2018 in € 2017 in € 

ACTIVA € € 

Vlottende activa   
- Overlopende activa   
- Liquide middelen 9.431  9.726  

Totaal vlottende activa 9.431  9.726  

   
Totaal 9.431  9.726  

   
PASSIVA   
Eigen Vermogen 9.401  9.697  

   
Kortlopende schulden en overlopende passiva    
Diverse schulden en overlopende passiva 30  29  

Totaal kortlopende schulden en overlopende 
passiva 30  29  

   
Totaal 9.431  9.726  
    

   

    

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

De staat van baten & lasten over 2018 en 2017 is als volgt: 

 2018 in € 2017 in € 

 € € 

Baten   
Rente (per saldo) 0  4  

 0  4  

   
Lasten   
Bestuur   
Woordmerk MA 177  389  

Bank kosten 119  114  

 296  503  

   
Nadelig saldo -296  -499  

 

  
   

 

 


