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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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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 de 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.
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	18_ML: H. Burggraaf
	51_ML: Doel initiatief
Ondersteuning van de Stichting Sjaloomzorg:
a. door het verlenen van materiële steun; 
b. door het stimuleren van het werk; 
c. door het vergroten van belangstelling voor het werk; 
d. door het verbreiden van kennis over het werk.

Bereiken doel
Stichting Vrienden tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen; 
b. het aanleggen en beheren van geldelijke en andere fondsen en reserves; 
c. het organiseren en/of doen organiseren van bijeenkomsten; 
d. het publiceren van (online) artikelen; 
e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

	53_ML: Onze missie
Stichting Vrienden is er om het welzijn van de cliënten van de Stichting Sjaloomzorg te vergroten door het aanbieden van recreatieve en culturele activiteiten.
Het ondersteunen, bevorderen en coördineren van activiteiten van en voor de cliënten van de Stichting Sjaloomzorg in de meest ruime zin, waarvoor de financiering niet (volledig) elders is geregeld.
De Stichting Vrienden doet verder alles wat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of dat kan bevorderen, in de ruimste zin van het  woord.
De Stichting Vrienden streeft geen winst na.

Onze visie
De stichting Vrienden zet zich in voor het welzijn van de cliënten binnen de Stichting Sjaloomzorg.

	54_ML: 1.  Op een passieve manier: 
a.  giften van particulieren; 
b.  collecten van kerken; 
c.  een legaat van een overleden bewoner/bewoonster van één van de woonvoorzieningen o.i.d. 

2.  Op een actieve manier: 
a.  organiseren concerten; netto resultaat ter besteding voor aanvragen uit de woonvoorzieningen; 
b.  organiseren van een verkoping/rommelmarkt (zelf of in combinatie met een andere instelling); netto resultaat ter besteding voor aanvragen uit de woonvoorzieningen; 
c. verwerven van donateurs (vrienden) en sponsoren om zo een vaste bron van inkomsten te krijgen;
d. het bezoeken van/deelnemen aan (ondernemers)netwerkbijeenkomsten en overige bijeenkomsten (zoals consumentenbeurzen binnen de regio).


	56_ML: De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkosten- en reiskostenvergoeding. Zij ontvangen geen verdere beloning. 



	57_ML: Organiseren Nieuwjaarsconcert. Met opbrengsten hiervan kon er een verwarming worden aangeschaft voor de kringloopwinkel in Kapelle.

Met gehouden verkoopacties van cake en pepermunt en gehouden collecten kon een piano en tuinmeubelen worden aangeschaft voor de Vyver in Ouddorp

Uit de beschikbare middelen konden enkele AED's worden aangeschaft voor woonlocaties Smalstad Tholen en de Kaoie te Sint Annaland

Ook konden diverse materialen en gereedschappen worden aangeschaft voor de dagbesteding Smalstad Tholen en de Kaoie te Sint Annaland
	55_ML: Aanvragen vanuit het personeel van de woonvoorzieningen worden bij het bestuur ingediend. Door de directie of de locatiemanagers van de woonvoorzieningen kunnen ook aanvragen worden ingediend. 
Voor de aanvragen zijn speciale formulieren ontwikkeld, waarop de aanvrager diverse gegevens moet invullen. Vervolgens wordt gekeken of de aanvraag past binnen de doelstelling, zoals verwoord in de statuten en het beleidsplan. 
Tijdens de vergaderingen van Stichting Vrienden komen aanvragen aan de orde.

Betaalrekening en Spaarrekening Rabobank
	56: 
	_MLT: www.sjaloomzorg.nl/vrienden/
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	57: 
	_MLT: www.sjaloomzorg.nl/vrienden/
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 0
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 97840
	4_GT: 0
	9_GT: 97840
	10_GT: 97840

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 0
	4_GT: 97840
	10_GT: 97840
	5_GT: 97840
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	8_GT: 0
	2_GT: 0
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	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 0
	8_GT: 81637
	4_GT: 0
	9_GT: 81637
	10_GT: 81637

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De liquide middelen betreffen de betaalrekening en spaarrekening bij de Rabobank.

Uit de overige reserves kunnen aanvragen worden gehonoreerd.
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	1_A7: 0
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	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: -1210
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	3_ML: De sponsorbijdrage betreffen de bijdragen van de sponsors van het nieuwjaarsconcert en ter gelegenheid van de opening van de Vyver te Ouddorp.

Er zijn in 2020 twee uitkeringen ontvangen van nalatenschappen.
De overige giften betreffen opbrengsten van nieuwjaarsconcert en kerkelijke giften.

De overige baten betreffen kaartverkoop en opbrengst activiteiten dagbesteding.

De aankopen en verwervingen betreffen de gemaakte kosten voor het nieuwjaarsconcert, verwarming kringloopwinkel, aanschaf piano en tuinmeubelen voor de Vyver te Ouddorp en aanschaf materialen en gereedschappen voor dagbesteding te Tholen en Sint Annaland.

De overige lasten zijn bankkosten, verzekering, bloemen en postzegels
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