Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Schuilplaats

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 4 1 0 3 8 9 8 5

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

Kerkewijk 115

Telefoonnummer

0 3 1 8 5 2 6 1 2 3

E-mailadres

info@stichtingschuilplaats.nl

Website (*)

www.stichtingschuilplaats.nl

RSIN (**)

0 0 5 8 4 0 8 0 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
1 2

Aantal medewerkers (*)
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

M. Bogerd

Secretaris

M. Geluk

Penningmeester

A. Terlouw

Algemeen bestuurslid

W.J. Punt

Algemeen bestuurslid

A.K.C. Zandee-Kranendonk

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Schuilplaats biedt psychosociale hulpverlening. Daarmee zijn tegelijk de grenzen van
het hulpaanbod aangegeven. De hulpverleners van Schuilplaats richten zich op
problematiek die zowel op het sociale als het psychische vlak invloed heeft. Belangrijke
aandachtsgebieden zijn huwelijks-, relatie- en gezinsproblemen en lichtere vormen van
psychische problematiek.

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 SP/DMW hulpverlening kan omschreven en ontwikkeld worden op het gebied van:

aanbieden van kortdurende veel soortige laagdrempelige psychosociale hulp waarbij
indien nodig door verwezen wordt naar vergoede vormen van meer specialistische
hulp;

aanbieden van relatietherapie om hierin de kerken te ondersteunen;

begeleiden van mantelzorgers die vanuit de kerk/gemeente mantelzorg aanbieden;

participatie binnen Sociale Team binnen de zorgteams van een burgerlijke gemeente.
© St. Schuilplaats, D/Beleid en organisatie/Management/Beleidsplan SSP 2016 - 2020,
versie 6 (definitief), 25-3-2016 Pagina 8 van 22
De ondersteunende activiteiten bestaan uit: financiële administratie en
personeelsbegeleiding, systeembeheer voor ICT en telefonie, kwaliteitssturing en
bewaking, managementondersteuning en samenwerking met externe klanten,
waaronder kerken en burgerlijke gemeenten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Schuilplaats is tot op heden financieel gezien afhankelijk van giftengevers en
donateurs, van inkoop door kerkelijke en burgerlijke gemeenten, van samenwerking
met zorgverzekeraar Pro Life en specifieke kerkverbanden. De giften van kerken en
particulieren laten enigszins een dalende trend zien. We zien dat burgerlijke
gemeentes bereid zijn om de kosten te betalen voor de verleende diensten met een
opslag voor overheadkosten. Inkoop door specifieke kerkverbanden is sterk afhankelijk
van keuzes die deze kerkverbanden maken. De motivatie van kerkelijke gemeenten
om een DMW locatie in stand te houden lijkt stabiel te zijn, maar zal mede afhankelijk
zijn van de collecteopbrengsten ter plaatse. Vergoeding vanuit zorgverzekering Pro
Life is stabiel met de restrictie van waarborg van kwalitatieve hulpverlening.
Vergoedingsmogelijkheden bij andere zorgverzekeraars is nihil of zeer beperkt, maar
tevens aan verandering onderhevig en afhankelijk van registraties bij
beroepsverenigingen. Financiële vergoeding vanuit een PGB/ZINis sterk gemeente
afhankelijk en zal nog nader onderzocht moeten worden welke mogelijkheden het biedt
voor de cliënten van Stichting Schuilplaats / DMW.
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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).

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

De stichting heeft geen winstoogmerk en de met de activiteiten behaalde opbrengsten
komen ten goede aan haar doelstelling.
Het eigen vermogen wordt door de organisatie zelf beheerd en is voor het grootste
deel gestationeerd op verschillende bankrekeningen en belegd in een pand via Van
Dam, van Dam en Verkade met het recht van 1ste hypotheek. Tevens dient een deel
van het eigen vermogen als continuïteitsreserve in geval er in één of meerdere jaren
onvoldoende giften binnen komen om aan de lopende financiële verplichtingen te
kunnen voldoen.

Open

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

De bestuursleden hebben een brede professionele achtergrond en ontvangen geen
salarisvergoeding. Er wordt een vergadervergoeding van € 75,-- en een
reiskostenvergoeding van € 0,39 per kilometer aangeboden.

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.

De activiteiten van Stichting Schuilplaats bestaan voornamelijk uit het verlenen van
psychosociale hulp door middel van hulpverlening, advies en voorlichting. Op basis van
Schrift en Belijdenis zal met woord en daad de Bijbelse weg gewezen worden.

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

De medewerkers van Stichting Schuilplaats ontvangen hun salaris conform de CAO
Social Work.

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

€

4.280

Financiële vaste activa

€

175.000

€

179.280

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

2.852

€

300.000

€

302.852

Continuïteitsreserve

€

235.204

€

425.000

Bestemmingsreserve

€

58.658

€

58.658

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

118.997

€

+

174.630

+
€

340.005

€

519.285

€
€

+

-115.115

+
€

293.862

368.543

20.389

€
221.008

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

225.423

Totaal

€

519.285

195.019

+

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

+
€

497.871

€

129.328

€

497.871

+

+
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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

€

Giften

€

122.758

€

103.328

Financiële baten

€

406.163

€

533.392

Overige baten

€

97.859

€

74.246

€
€

168.757

9.996

€

+

€
€

168.757

+
9.996

€
€

122.758

+

103.328

€

+

+

+

€

795.537

€

720.962

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.866

€

3.455

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

1.547

€

2.050

Financiële lasten

€

-5.050

€

2.028

Overige lasten

€

277.396

€

238.075

Som van de lasten

€

870.218

€

843.206

Saldo van baten en lasten

€

-74.681

€

-122.244

Som van de baten

Lasten

€

593.459

597.598

€

+

+
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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.

De staat van baten en lasten over 2020 laat een negatief saldo zien van € 75.000 t.o.v
een negatief saldo van € 122.000 over het boekjaar 2019. In 2020hebben de volgende
ontwikkelingen hebben bijgedragen in de mutatie van het resultaat
over 2020 (t.o.v. 2019):
• Per saldo toename van de baten van € 82.000. De baten van particulieren zijn
gestegen met € 19.000, de giften en collectes derden met € 33.000, onder andere
door het versturen van een jubileumnummer eind 2020. Zorg in Natura is met € 17.000
gestegen. De overige baten zijn gestegen met € 31.000, hoofdzakelijk als gevolg van
een stijging van de eigen bijdragen cliënten. De subsidies en bijdragen DMW zijn per
saldo met € 19.000 gedaald.
• De lasten stijgen per saldo met € 35.000. De personeelslasten dalen per saldo met
€ 4.000, wat een resultaat is van reguliere loonstijgingen maar ook daling van het
aantal fte van 13 naar 12. De overige lasten zijn gestegen met € 39.000. Op de
overige lasten is op verschillende vlakken bespaard ten opzichte van 2019, de
voorlichtingslasten stijgen echter met € 71.000. Dit is het gevolg van de kosten van het
jubileumnummer van Perspectief van € 47.000 en extra advertenties in o.a.het
Reformatorisch Dagblad.Doordat de baten meer zijn toegenomen dan de lasten is het
resultaat t.o.v. 2019 gestegen met € 47.00,- Het negatieve resultaat 2020 is t.l.v. de
overige reserves gebracht.

Open

