Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Zuidplas Helpt

Nummer Kamer van
Koophandel

2 9 0 4 9 9 5 9

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

Chopinpad 7, 2912 XA Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoonnummer

0 6 2 0 5 1 5 8 0 2

E-mailadres

szh@box.nl

Website (*)

http://www.zuidplashelpt.nl

RSIN (**)

8 0 7 2 2 4 8 5 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. M.A. van Iperen-Sundquest

Secretaris

Mw. C. de Weerd

Penningmeester

Dhr. R.D.O. Schuurman

Algemeen bestuurslid

Dhr. Th. P.W. Burghouwt

Algemeen bestuurslid

Dhr. R.P.Th. Kruse

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr. A. Slijk

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: het financieel, in natura of op andere wijze ondersteunen op sociaal en maatschappelijk terrein - van mensen die in de gemeente Zuidplas
wonen en hulp behoeven.

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?

Ter uitvoering van de doelstelling beantwoordt de stichting aan hulpvragen van
inwoners. Veelal hebben die hulpvragen een financieel karakter en liggen de
werkzaamheden van de stichting in de sfeer van de schuldhulpverlening of
ondersteuning daarbij. Door ondersteuning wordt getracht waar mogelijk in
noodsituaties te hulp te komen of in structurele situaties verlichting te bieden.
Na ontvangst van een hulpvraag wordt door twee bestuursleden de (financiële) situatie
van de hulpvrager geïnventariseerd. Financiële bescheiden worden gecontroleerd. De
behandelaars (case-managers) kunnen de hulpvrager adviezen geven, bijvoorbeeld
over de mogelijkheden van fiscale toeslagen en dergelijke, of andere vormen van
hulpverlening. De case managers adviseren indien nodig het bestuur te besluiten tot
een bepaalde vorm van (financiële of andere) ondersteuning. Deze ondersteuning kan
bestaan uit het incidenteel of voor korte tijd structureel financieel ondersteunen.
De financiële ondersteuning kan geschieden in de vorm van veelal een renteloze
lening en/of in de vorm van een schenking (al dan niet onder voorwaarden). De
uitbetaling van bedragen geschiedt altijd onder schriftelijke bevestiging van de
grondslag daarvoor. Naast het beantwoorden van hulpvragen exploiteert de stichting
ook de Voedselbank in de gemeente waarop de doelstelling betrekking heeft.
organisatie. <voor meer info, zie beleidsplan>

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting ontvangt geen overheidsgelden; zij is afhankelijk van donaties van
particulieren, kerken en andere organisaties.
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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).

De stichting gaat voor de komende jaren uit van 100 - 125 hulpvragen per jaar,
inclusief wekelijks 20 - 30 en op jaarbasis circa 50 gezinnen ontvangers van
voedselpakketten via de Voedselbank. De inkomsten worden besteed aan onder
meer tijdelijke financiele steun voor hulpvragers, steun die regelmatig niet wordt
terugbetaald. Zo worden bijvoorbeeld tijdelijk schulden overgenomen, om uit
huiszetting of afsluiting van elektriciteit te voorkomen. Daarnaast worden zo nu en dan
extraatjes beschikbaar gesteld voor hulpvragers, zoals ondersteuning bij sport voor
kinderen, basis inrichting van huisraad, zoals een wasmachine of ook een uitje in de
zomervakantie naar bijvoorbeeld de dierentuin. De stichting besteedt hiernaast
beperkte middelen aan de instandhouding van de organisatie, het secretariaat,
vergoeding van noodzakelijke kosten en dergelijke.
De stichting houd vermogen aan op een betaal en spaarrekening en heeft geen
beleggingen.

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

https://www.zuidplashelpt.nl/usr/readfile2.php?x=Beleids
plan_2019-2022.pdf

Open

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

De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers, waarbij geen sprake is van beloning. De
bestuursleden kunnen aanspraak
maken op vergoeding van gemaakte kosten (niet zijnde vacatiegelden), doch hiervan
wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

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.

Belangrijke activiteiten in 2020 waren de meer dan 100 hulpvragen die in behandeling
zijn genomen, varierend van aanvragen tot een voedselpakket bij de voedselbank, tot
het voorkomen van uitzetting, door het overnemen van schulden.

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

Met kerst zijn extra kerstpakketten verstrekt onder de hulpvragers.

https://www.zuidplashelpt.nl/usr/readfile2.php?x=2020_J
aarrekening.pdf

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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

343

€

312

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

343

€

312

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

45.244

Continuïteitsreserve

€

80.060

€

64.625

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

€
66.140

€

+

46.998

+
€

111.384

€

111.727

31-12-2019 (*)

+

+

€

80.060

€

64.625

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

31.667

€

44.355

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

545

Totaal

€

111.727

€

109.525

62.215

109.213

+

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

+
€

109.525

+

https://www.zuidplashelpt.nl/usr/readfile2.php?x=2020_Jaarrekening.pdf

+
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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

€

22.941

Giften

€

28.496

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

5.555

+

6.258

€

9.460

€

15.718

€
€

5

4

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

28.501

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

742

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

15.722

€
€

11.928

5.148

€
€

338

€

58

1.763

67

€
€

2.787

13.066

€

9.765

15.435

€

5.957

+

+
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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.

https://www.zuidplashelpt.nl/usr/readfile2.php?x=2020_Jaarrekening.pdf

https://www.zuidplashelpt.nl/usr/readfile2.php?x=2020_J
aarrekening.pdf

Open

