Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

Stichting Weeshuisjes
7 4 9 2 3 1 1 0

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

hintham 14 B

Telefoonnummer

0621824917

E-mailadres

imke@weeshuisjes.nl

Website (*)

www.weeshuisjes.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Hergebruik
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

nederland
1

Aantal medewerkers (*)

4 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
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Renske van dillen

voorzitter

Bestuurslid 2

anna van der wedden

secrertaris

Bestuurslid 3

bruce bax

penningmeester

Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

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

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

STICHTING WEESHUISJES GEEFT KLEINE EN GROTE BOUWWERKEN DIE ER "
VERWEESD" BIJSTAAN EEN NIEUWE TIJDELIJKE BESTEMMING IN DE LOKALE
SAMENLEVING. HET DOEL IS OM HIER MENSEN UIT DE BUURT ACTIVITEITEN
TE VERWEZENLIJKEN DIE HET LEVEN WAARDEVOLLER EN VROLIJKER
MAKEN.

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 Weeshuisjes zet zich in om het mensen makkelijk te maken tijdelijk actief
betrokken te zijn voor een nieuwe identiteit van een verweesd huisje. De Stichting
draagt zorg voor werving, vooronderzoek, concept en regie, invulling faciliteren,
coordinatie coaching, communicatie en contentmanagement. In de bijlage zie je in een
infographic hoe deze werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

80 procent van onze erfgoedgemeenschap is actief op vrijwillige titel. De rest wordt
gefinancierd door giften donaties subsidies fondsen opdrachten en inkomsten uit onze
sociale koffietent in het weeshuisjes op de orthenbrug in den bosch.
VOOR LIEVE MENSEN, DIE EEN GROOT HART HEBBEN VOOR DE
SAMENLEVING EN HUN GELD WILLEN INZETTEN VOOR HET GELUK VAN
ANDEREN. STICHTING WEESHUISJES IS EEN BETROUWBARE INVESTERING.
WIJ ZIJN EEN OFFICIEEL ERKENDE ANBI INSTELLING MET CONCRETE EN
TOETSBARE DOELEN.
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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 inkomsten worden besteed aan het mobiliseren en aanjagen van actieve
erfgoedgemeenschappen van weeshuisjes . We besteden het aan lokale sociale
designers die een nieuwe identiteit van maken van het bouwwerk. We besteden het
aan hun coordinatie werkzaamheden, aan materiaalkosten, promotie , werving , zodat
het aantrekkelijk en laagdrempelig is voor buurtbewoners en kunstenaars om te
kunnen participeren.

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

https://www.weeshuisjes.nl/anbi.html

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

Het bestuur werkt onbezoldigd voor de Stichting .
We werken met een vaste directeur en een vaste vormgever. Ze zijn niet in loondienst.
Ze krijgen op projectbasis betaald voor hun werkzaamheden. Dit wordt past uitbetaald
na een door het bestuur goedkeurde en gedekte projectbegroting.

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.

In 2021 hebben we vanuit drie brugwachtershuisjes ( eigen initiatief) de volgende
activiteiten gefaciliteerd van de actieve erfgoedgemeenschap van deze vier
weeshuisjes.
doorlopend - campingkoffietent ( dit jaar wonnen we de architectuurprijs van het beste
bossche gebouw van de afgelopen 5 jaar )
doorlopend - sluismeesterzijn
doorlopend - weeslive brugwachtershuisje orthenbrug
doorlopend - stekjes bieb
doorlopend - minibieb
jan/dec - warme jassenactie
juni - meer muziek in de klas
jan feb - adem en dip sessies
april - klusdagen
juni - slowreading op de camping
juli - buurtcamping
aug - herdenktekens
september - seinrite sluis 0
november - uitvaart buurtgenoot

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

Open

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

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

2.120

€

+
€

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.

2.120

+
€

0

0

1.985

8.069

+
10.054

+
€

€

+
€

€

2.120

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.121

Totaal

€

2.121

+
€

10.054

€

10.055

€

10.055

+

Ten opzichte van 2020 is de activa afgenomen. de reden hiervoor is dat er meer kosten zijn gemaakt die ook direct betaald zijn.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

25.499

€

19.175

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

4.225

€

28.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

728

€

2.951

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

€

21.018

€

3.522

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

29.724

+
47.175

€
€

728

+

2.951

€

+

+

+

€

51.470

€

53.648

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

4.515

€

13.695

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

147

Overige lasten

€

40.038

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van alle baten

Lasten

€

6.291

476

€
€

451

€
€

174

€

39.271

51.442

€

53.616

28

€

32

+

+
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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.

de communicatiekosten zijn toegenomen vanwege andere manier van boeken die
beter past bij de realiteit
de inkoopwaarde van de geleverde diensten is gedaald vanwege het fet dat we meer
met vrijwilligers werken en minder fotografen en videomakers etc hoeven in te huren.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

