Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Welzijn Midden-Delfland

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 7 3 9 6 6

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

Singelhof, Hofsingel 18, 3155 AL Maasland

Telefoonnummer

0 1 0 5 9 1 8 0 5 2

E-mailadres

info@swmd.nl

Website (*)

www.swmd.nl

RSIN (**)

8 1 4 3 7 6 3 2 0

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 8 0

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

MJ Verkerke

Secretaris

MHB Bergstein

Penningmeester

PJM de Laat

Algemeen bestuurslid

EL Ploeger

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

NJ van der Hoeven-Keijzer, Directeur, Gevolmachtigde

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 activiteiten van de stichting richten zich op doelgroepen in de gemeente
Midden-Delfland, zoals vrijwilligers, mantelzorgers, statushouders, ouderen en mensen
met een beperking.
De Stichting stelt zich ten doel om voor deze groepen:
a te fungeren als een informatie- en adviespunt;
b voorzieningen, diensten, activiteiten en evenementen aan te bieden;
c zich blijvend op de hoogte te stellen van behoeftes en levensomstandigheden;
d samen te werken met verschillende organisaties en de gemeente Midden-Delfland;
e lacunes te signaleren en nieuwe activiteiten en diensten te ontwikkelen;
f bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten in Midden-Delfland;
g verdere handelingen verrichten die bovenstaande doelen bevorderen.
Hiermee wil de Stichting de zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid
bevordren en het gebruik van professionele hulp zo lang mogelijk uitstellen.

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 werkzaamheden van de Stichting zijn globaal in vier categoriën in te delen:
1 Activering en ondersteuning. Dit betreft het faciliteren van mantelzorgers, het
bevorderen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid en ondersteuning van
vrijwilligerswerk;
2 Informatie en advies. Mensen uit de doelgroepen informeren en adviseren zodat ze
langer in staat zijn de regie over eigen leven te behouden;
3 Sport en beweging. Bevorderen van vitaliteit en ontmoeting van anderen;
4 Recreatie en ontmoeting. Hiermee wordt beoogd de eenzaamheid te bestrijden, de
zelfstandigheid te bevorderen, de regie over het eigen leven te behouden en het
sociale netwerk te verstevigen.
De werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vrijwel uitstuitend door subsidies van de gemeente Midden-Delfland.
De stichting organiseert activiteiten voor de doelgroepen. De deelnemers betalen voor
consumpties en een kleine vergoeding voor deelname. Na aftrek van de kosten leveren
de activiteiten meestal een batig saldo op.
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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 grootste kostenpost zijn de salarissen van het personeel en de huur van de lokaties
waar de activiteiten plaatsvinden. Tenslotte zijn er organisatiekosten en de kosten voor
het uitvoeren van de activiteiten. Het eigen vermogen bestaat voornamelijk uit een
algemene reserve op de spaarrekening.

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

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

Open

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.
Het personeel ontvangt een salaris conform de CAO Sociaal Werk.

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://www.swmd.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarverslag-S
WMD-2019-002.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

€
€

40.640

45.003

€

+

€

40.640

+
45.003

Continuïteitsreserve

€

122.241

€

112.478

Bestemmingsreserve

€

4.077

€

4.077

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

23.726

€

+

135.544

+
€

143.501

€

184.141

€
4.691

€

+

4.691

+
€

131.009

121.246

5.803

€
119.775

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

53.132

Totaal

€

184.141

141.347

+

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

+
€

186.350

€

65.104

€

186.350

+

https://www.swmd.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarrekening-SWMD-2019.pdf

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

42.839

€

106.977

Subsidies van overheden

€

507.000

€

498.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

375

Baten van subsidies

€

507.375

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

6.012

€

504.012

€
€

0

+
0

+

+

€

550.214

€

610.989

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

40.294

€

99.086

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.692

€

1.598

Personeelskosten

€

327.033

€

346.544

Huisvestingskosten

€

117.371

€

128.366

Afschrijvingen

€

7.231

€

5.098

Financiële lasten

€

16.556

€

15.664

Overige lasten

€

30.274

€

39.514

Som van de lasten

€

540.451

€

635.870

Saldo van baten en lasten

€

9.763

€

-24.881

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.swmd.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarrekening-S
WMD-2019.pdf

Open

