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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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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.
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De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door het aanbieden van vieringen, bezinningsavonden en cursussen betreffende het christelijk geloof en door een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij middels vrijwilligerswerk ongeacht geslacht, ras, kleur, geloof, opleiding of anderszins. De stichting heeft geen winstoogmerk.
	1.53_ML: Vieringen, cursussen, thema-avonden, stiltewandelingen, pastorale zorg, uitvaarten. De vieringen vinden op zondag plaats. Cursussen op doordeweekse avonden. Stiltewandelingen op zaterdagochtend en pastorale zorg de hele week. 
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In 2020 hadden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het Coronavirus een grote impact op de activiteiten van de Sjoelplaats. Door de lockdown konden niet alle vieringen, stilte-acitiviteiten, Prayer-time en cursussen doorgaan. Echter, als de versoepelingen het toelieten, hebben we zo goed mogelijk geprobeerd dingen op te pakken, omdat hier merkbaar behoefte aan was, Het gevolg was dat in de zomer de vieringen in de tuin hebben plaatsgevonden en werd de cursusgroep gesplitst in kleinere groepjes. 
Tijdens de lockdown ontvingen de bezoekers van de Sjoelplaats iedere dag een overdenking. Hoewel het geen vervanging was van bijeenkomsten, werd dit zeer gewaardeerd. Het resultaat is dat dertig overdenkingen zijn gebundeld in een boekje “Bemoedigen doet goed!”, dat inmiddels al de tweede druk kent. In ieder geval hebben deze dagelijkse overdenkingen de onderlinge verbondenheid gestimuleerd. Ook werd een groepsApp aangemaakt waar lief en leed wordt gedeeld en waarbij we samen door de Kerstdagen zijn gegaan. Veel aandacht werd besteed aan persoonlijke nazorg, zodat mensen hun hart konden luchten en konden ervaren dat ze er niet alleen voorstonden in hun situatie. 
De Sjoelplaats is ook online aan de slag gegaan met vieringen en filmpjes. Hieraan werkten verschillende vaste bezoekers mee, waardoor we elkaar toch konden ‘zien’. Met de mogelijkheden die er wél nog waren hebben we gewerkt aan daar waar de Sjoelplaats voor staat.
	55_ML: Het verkregen inkomen wordt besteed (geldelijke vergoedingen) aan:
- Huurlasten voor organiseren bijeenkomsten
- Sprekersvergoedingen
- Pastoraal werker
- Verzorgen cursussen
- Organiseren van bijeenkomsten (vieringen, bezinningsavonden)
- Kantoor- en secretariaatskosten
Het aanwezige vermogen wordt aangehouden op de betaalrekeningen en spaarrekeningen van de ING bank in Nederland.
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	5_ML: Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardegingsprijs incusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingspercentage is 20%.

Vorderingen worden gewaardeerd bij eerste verwerking tegen de reele waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Korlopende schulden worden gewaardeerd bij eerste verwerking tegen de reele waarde.
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	3_ML: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

Giften en donaties van particulieren: hieronder wordt verstaan de bedragen uit hoofde van giften en collecten.

Som van de lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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