Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

St Jeugddeelnamefonds.nl

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 0 9 6 6 1 9

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

Papiermolen 47

Telefoonnummer

0 6 5 3 3 7 1 4 8 7

E-mailadres

voorzitter@jeugddeelnamefonds.nl

Website (*)

www.jeugddeelnamefonds.nl

RSIN (**)

8 1 2 6 3 0 6 0 9

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris

A.J.M. van Bohemen
Gustav Jan Cools

Penningmeester

Michel Hendrik du Chatinier

Algemeen bestuurslid

Monica Johanna Elisabeth Rozman - Leuring,

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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:
het scheppen van mogelijkheden voor kinderen (uit Alphen aan den Rijn en omgeving)
van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan sportactiviteiten en/of
mogelijk andere culturele activiteiten.
Sport/bewegen is van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling (in
motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht) van het kind/de jongeren. Het is
van essentieel belang voor een goede gezondheid. Bovendien kan het sporten bij een
vereniging een beslissende zet geven tot het leren van sociale en maatschappelijke
normen. Bij een sportvereniging leren ze zich aan de regels te houden en om te gaan
met de daar geldende waarden en normen, willen ze plezier beleven aan de sport.

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?

De stichting ontvangt aanvragen van intermediairs voor kinderen die willen gaan
sporten of deelname aan cultuuractiviteiten. deze worden beoordeeld op grond van
crtiteria die landelijk en gemeentelijk worden afgesproken. en bij positief advies worden
betalingen gedaan aan verenigingen. ook onderhouden wij contacten met de gemeente
over ontwikkelingen op het sociaal en economisch terrein en met de intermediairs over
ontwikkelingen bij de doelgroepen. Daarnaast maken wij afspraken met verenigingen
over de aanvragen en de afhandeling van aanvragen en waar mogelijk ook over de
hoogte van de te betalen bedragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

subsidie van de gemeente en giften en donaties
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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).

vrijwel al onze inomsten worden besteed aam de doelgroep. van iedere euro wordt 90
cent besteed aan onze doelgroep. onze administratieve lasten zijn laag.

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

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden krijgen geen beloning voor het uitgevoerde bestuurswerk.
de consulent die de beoordeling van de aanvragen doet, krijgt een
vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden

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.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Zoals voor alle maatschappelijke, culturele en sportorganisaties en alle Nederlanders
was 2020 een bijzonder jaar door de Coronacrisis.
Door de sluiting van alle sportfaciliteiten en cultuurfaciliteiten is de vraag naar bijdragen
lager dan in voorgaande jaren.
Alle plannen die wij hadden voor acquisitie en marketing om meer kinderen te bereiken
zijn niet uitgevoerd.
Deze plannen worden nu in 2021 in uitvoering genomen als de corona maatregelen
versoepeld worden.
Maar desondanks hebben we toch 397 aanvragen binnengekregen en behandeld.
Financieel hebben wij het afgelopen jaar geen acties kunnen doen voor
fondsenwerving. En hebben wij alleen gebruik gemaakt van de bijdrage van de
gemeente. Van het aan ons toegekende subsidiebedrag is door corona niet alles
gebruikt. Er is een overschot van ongeveer € 23.000 dat voegen we toe aan onze
reserves. En dat was ook wel gewenst, want afgelopen jaren hebben wij onze reserves
ook ingezet voor verbeteren processen en toekennen van aanvragen.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

26.196

€

+
€

0

3.109

+

Totaal

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

26.196

+
€

23.696

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.500

Totaal

€

26.196

+
€

609

609

3.109

+
€

€

+
€

€

26.196

+

€

23.696

3.109

€

2.500

€

3.109

+

+
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.500

Giften

€

1.500

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

90.000

87.500

€

+

€
€

90.000

+

+
87.500

€

1.155

€

1.155

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

91.500

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

206

Overige lasten

€

8.930

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

88.655

€
€

59.277

116.620

€

208

€

14.366

68.413

€

131.194

23.087

€

-42.539

+

+
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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.

Open

