Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van Sint Jacob

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 6 9 6 5

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

Floris van Adrichemlaan 15

Telefoonnummer

0 2 3 8 9 2 3 8 0 1

E-mailadres

vriendenvan@sintjacob.nl

Website (*)

https://www.sintjacob.nl/vrienden-van/

RSIN (**)

8 0 4 8 1 4 5 8 2

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Overig welzijnswerk
- 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 (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. J. Hoekema

Secretaris

Dhr. O. Westerhof

Penningmeester

Dhr. C.J.E. Abbenhuis

Algemeen bestuurslid

Mevr. E. Castelijns

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

Het doel van de stichting is geregeld in artikel 2 van de statuten en luidt thans als volgt;
"De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van ouderen in het
algemeen alsmede van medewerk(st)ers en vrijwilligers van Stichting Sint Jacob, meer
in het bijzonder het bevorderen en financieren van culturele, sociale, recreatieve en
andere activiteiten."
De doelstellingen van Stichting Vrienden van Sint Jacob is het bevorderen van de
kwaliteit van leven bij het ouder worden van de cliënten van Sint Jacob. Om dit doel te
bereiken verstrekken wij onder meer financiële bijdragen voor:
- Sociaal culturele activiteiten en voorzieningen die het welzijn van ouderen kunnen
bevorderen;

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?

Stichting Vrienden van Sint Jacob heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Vrienden van Sint Jacob ontvangt haar inkomsten door middel van
beleggingen en giften. De giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en
bedrijven.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het ophalen van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Vrienden van Sint
Jacob. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de
uitgaven te compenseren.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt
dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

https://www.sintjacob.nl/vrienden-van/

Open

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

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

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 2021
• Welzijn ruimte Nieuw Delftweide
• Kwiek Beweegroute
• Deurstickers afdeling Diamant Meerhoeve
• Optredens Jurre
• Muziek instrumenten Muziek therapeut
• Bijdrage Aquarium
• Jeu de Boulles baan

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

n.v.t.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+
0

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.089

€

2.469

Effecten

€

865.496

€

774.098

Liquide middelen

€

40.562

€

46.680

+
0

€

+
€

+

Totaal

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

909.147

+
€

887.554

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

21.593

Totaal

€

909.147

+
€

809.575

809.575

823.247

+
€

€

+
€

€

909.147

887.554

823.247

13.672

€

823.247

+

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
De effecten bestaan uit beleggingen die worden gewaardeerd tegen beurswaarde.
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht.
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

€

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

115

Som van baten van particulieren

€

115

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

92.018

Som van de baten

€

92.133

+

+

€

250

€

250

€
€

115

+

+
250

€

+

€

38.805

€

39.055

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

11.579

2.544

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

2.575

Som van de lasten

€

14.154

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

11.579

+
2.544

€

77.979

+

€

1.823

€

4.367

€

+

34.688

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze
voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
De baten ad. EUR 92.018 bestaan uit boekwinsten op effecten en ontvangen dividend.
De (Directe) dienst- en hulpverlening ad. EUR 11.579 bestaan uit de in 2021 door de
Stichting Vrienden van Sint Jacob gehonoreerde aanvragen minus eventuele
(gedeeltelijke) vrijval van eerdere toezeggingen indien niet het geheel toegegde bedrag
benodigd bleek te zijn om de aanvraag te realiseren.

n.v.t.

Open

