Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren
4 1 0 4 7 0 5 1

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

Dorpsstraat 28
0 3 1 8 4 8 2 9 9 2

E-mailadres

info@lunterenaktief.nl

Website (*)

www.lunterenaktief.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 7 5 3 6 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 1 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

Henk Hooijer

Secretaris

Ben Herikhuisen

Penningmeester

Henk van Voorst

Algemeen bestuurslid

Johan van Veldhuizen

Algemeen bestuurslid

Marjan Walraven (demissionair)

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

1. De Stichting stelt zich in dienst voor alle mensen in Lunteren en omgeving.
Alle inwoners ongeacht kleur, land van herkomst, geloof, levensbeschouwing,
politieke
voorkeur en sexuele geaardheid. De stichting heeft als doel:
a. Het stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die
gericht
zijn op de maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve
ontplooiing van
Lunteren;
Het stimuleren en de mogelijkheid geven aan bewoners aktief deel te nemen om
zo betrokkenheid en bijdrage van de bewoners te creëren;
b. te richten op mensen die zelf kunnen en doen maar extra aandacht te geven en
voorzieningen te
treffen voor mensen die niet kunnen maar wel willen;
inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen o.a. het bestrijden van
eenzaamheid en het
bevorderen van zelfredzaamheid
c. Het voorzien van voorliggende voorzieningen (preventie) om het gebruik van dure
zorg te
verminderen.
c. het verlenen van diensten (hulp) en het verstrekken van informatie.

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?

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:
a. het bevorderen en uitvoeren van jeugd- en volwassenen activiteiten;
b. het oprichten, onderhouden en exploiteren van buurt- en dorpscentra en terreinen
t.b.v. het
sociaal werk;
c. mensen in dienst te nemen die in het kader van de doelstelling ondersteunend,
stimulerend en
coördinerend uitvoerend werk verrichten;
d. vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van het sociaal
werk;
e. het zorgdragen voor het vormen van en in stand houden van commissies;
f. samenwerken en netwerken met sociale- welzijn en maatschappelijke
organisaties en
instellingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Inkomsten uit verhuur van ruimten.
2. Inkomsten uit horeca-bar verkoop.
3. Inkomsten uit activiteiten.
4. Sudsidie van Gemeente Ede m.b.t. activiteiten en beheer.
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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).

1. Activiteiten.
2. Gebouwenbeheer.
3. P&O.
Het vermogen van de Stichting wordt op twee spaarrekeningen aangehouden.

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).

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.

Open

Beloningsbeleid t.o.v. het statutaire bestuur: De bestuursfuncties zijn
vrijwilligersfuncties waar geen vergoeding tegenover staat.
Beloningsbeleid personeel: CAO Sociaal Werk.

Tot aan de Corona-pandemie hebben er vanaf maart 2020
de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Activiteitenoverzicht Buurtcentrum De Schakel seizoen 2020
Activiteiten volwassenen: Dag:
Soos De Bongerd (Careander) ma-wo-vr
Koersballen maandag
Porseleinschilderen maandag
Indisch koken maandag
Tafeltennis maandag
Naailes maandag
Fitles dinsdag
Werken met klei dinsdag
Spreekuur dinsdag
De Huiskamer dinsdag
Tekenen / Schilderen dinsdag
Westhoffkoor woensdag
Open Eettafel woensdag
Oog en Optiek woensdag
Koffie-ochtend senioren donderdag
Sjoelclub donderdag
Bloemschikken herfstcursus donderdag
Engelse les donderdag
Eetcafé gehandicapten donderdag
Linedance donderdag
Kaartavond vrijdag
Url van het activiteiten
https://lunterenaktief.nl/downloads/
verslag. Vul de link in waar het Seniorweb cursus tablet wisselend
activiteitenverslag te vinden is. Seniorweb cursus I-pad wisselend
Seniorweb cursus Windows wisselend
PC Hulp aan huis wisselend
Reparatie aan huis wisselend
Busvervoer Lunteren wisselend

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

1.126.020

€

1.141.960

Materiële vaste activa

€

248.073

€

271.695

Financiële vaste activa

€

99.649

€

99.170

€

1.473.742

€

1.512.825

+

Voorraden

€

4.861

€

5.095

Vorderingen &
overlopende activa

€

37.262

€

10.012

Effecten

€

Liquide middelen

€

158.827

€

+

201.064

+
€

200.950

216.171

+

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

€

1.674.692

https://lunterenaktief.nl/downloads/

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

1.602.922

€

+
€

€

€

Totaal

+

Passiva

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

51.875

1.728.996

Totaal

€

1.674.692

1.628.731

€
€

19.895

19.895

€

+
€

+
€

1.602.922

Bestemmingsfondsen

1.628.731

€

80.370

€

1.728.996

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

138.039

€

195.871

Subsidies van overheden

€

210.000

€

202.750

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

21.367

Baten van subsidies

€

231.367

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

Financiële baten

€

55

€

Overige baten

€

€

+

€
€

+

+
202.750

€

+
0

€

+

+

€

369.461

€

398.621

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

26.236

€

58.007

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

190.792

€

195.014

Huisvestingskosten

€

52.286

€

61.914

Afschrijvingen

€

64.226

€

48.011

Financiële lasten

€

1.111

€

1.210

Overige lasten

€

66.848

€

51.232

Som van de lasten

€

401.499

€

415.388

Saldo van baten en lasten

€

-32.038

€

-16.767

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.

https://lunterenaktief.nl/downloads/

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

https://lunterenaktief.nl/downloads/

Open

