Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bestaanskracht
7 0 2 6 3 6 6 3

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

Koekoekhof 8, 2496 LM Den Haag
0 6 3 1 7 4 7 4 0 6

E-mailadres

info@stichtingbestaanskracht.nl

Website (*)

https://stichtingbestaanskracht.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 2 2 2 9 2 9

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.P.W. van der Weg

Secretaris

H. van der Weg

Penningmeester

H.J. Kroeze

Algemeen bestuurslid

N.D. van der Weg

Algemeen bestuurslid

M. van der Weg

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?

De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van
bestaan van kwetsbare personen in de Nederlandse samenleving.
Kwetsbare personen zijn mensen die extra hulp nodig hebben om zich te kunnen
handhaven in de maatschappij.
De stichting richt zich voornamelijk op personen met een lichamelijke, psychische,
verstandelijke of sociale beperking.
Verder verricht de stichting alle handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

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?

Onze ambitie is om jaarlijks meer kwetsbare personen te kunnen bereiken met
passende oplossingen die de kwaliteit van hun bestaan verbeteren. We doen dit via
projecten en hanteren hiervoor de volgende werkwijze: verkennen van de behoeften
van een groep kwetsbare mensen; in kaart brengen van concrete eisen en wensen van
een oplossing voor een behoefte; ontwerpen, ontwikkelen en in praktijk testen van een
concept oplossing; breder beschikbaar maken van de definitieve oplossing.
We zijn initiator, aanjager en facilitator van deze (innovatieve) projecten. Voor een
maximaal effect van de oplossing betrekken we hierbij altijd de groep kwetsbare
mensen. Ook werken we hierbij samen met organisaties die betrokken zijn bij deze
groep. Verder betrekken vrijwilligers en organisaties die maatschappelijk betrokken
willen worden bij het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van de groep kwetsbare
mensen.Tot slot delen we gericht onze kennis en ervaring om anderen te motiveren
zich in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van kwetsbare
mensen in scope van de stichting. Ook brengen we actief onze kennis en ervaring in
voor beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming die betrekking hebben op deze
kwetsbare mensen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Bestaanskracht werft gelden uit subsidies, donaties/giften en uit al het
meerdere wat de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere
wijze verkrijgt.
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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).

We doen dit via projecten en hanteren hiervoor de volgende werkwijze: verkennen van
de behoeften van een groep kwetsbare mensen; in kaart brengen van concrete eisen
en wensen van een oplossing voor een behoefte; ontwerpen, ontwikkelen en in praktijk
testen van een concept oplossing; breder beschikbaar maken van de definitieve
oplossing. Tijdens de covid-19 pandemie hebben we ons hoofdzakelijk gericht op
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via het Project Cliënt VInder hebben we
met de hulp van velen de Miles smartwatch en apps ontwikkeld om vermissingen van
cliënten te voorkomen, hun zelfredzaamheid te versterken en hun herstel te
bevorderen. Op dit moment wordt deze oplossing in de praktijk getoetst bij twee
ggz-instellingen. Mogelijk volgen er meer instellingen. Ook volgen mogelijk meerdere
projecten voor andere groepen kwetsbare mensen die gebaseerd zijn op Miles.

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

https://stichtingbestaanskracht.nl/over-de-stichting/beleidsplan

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 ontvangen als bestuurder geen beloning voor hun
werkzaamheden. Wel is er sprake van een vergoeding voor gemaakte onkosten en
verrekening van voorgeschoten bedragen. De in 2020 door bestuurders voorgeschoten
bedragen voor onder meer de kosten van dienstreizen, kantoorbenodigdheden en
communicatiemiddelen worden vergoed. De bedragen zijn in de jaarrekening
aangegeven. Het is de bestuurders toegestaan als vrijwilliger voor projecten van de
stichting te werken en hiervoor vanuit deze projecten een vrijwilligersvergoeding te
ontvangen. Deze vergoeding moet dan beneden het wettelijk vastgestelde
maximumbedrag zijn voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen. Het is de bestuurders
toegestaan voor projecten van de stichting te werken. Wanneer dit is als vrijwilliger,
dan kan hiervoor vanuit deze projecten een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.
Deze vergoeding moet dan beneden het wettelijk vastgestelde maximumbedrag zijn
voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen.

Open

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.

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

https://stichtingbestaanskracht.nl/over-de-stichting/jaarverslag

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

2.242

2.652

€

+

€

2.242

+
2.652

€

13.676

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
42.954

€

+

44.134

+
€

56.630

€

58.872

31-12-2019 (*)

€

2.000

€

+

1.500

+

€

2.000

€

1.500

Bestemmingsfondsen

€

56.872

€

109.286

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

64.000

108.134

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

110.786

https://stichtingbestaanskracht.nl/over-de-stichting/jaarverslag

+
58.872

+
€

110.786
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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

€

56.994

€

70.170

Baten sponsorbijdragen

€

61.826

€

3.702

Giften en donaties van particulieren

€

1.200

€

1.300

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

56.994

70.170

€

+

+

€

€
€

1.200

+

+
1.300

+

+

€

120.020

€

75.172

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

92.592

€

31.429

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

502

€

64

Communicatiekosten

€

104

€

273

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

1.071

€

15

Financiële lasten

€

174

€

128

Overige lasten

€

672

€

1.668

Som van de lasten

€

95.115

€

33.577

Saldo van baten en lasten

€

24.905

€

41.595

Som van de baten

Lasten

€

+

+

06 van 06

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.

https://stichtingbestaanskracht.nl/over-de-stichting/jaarverslag

Open

