Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Interkerkelijke stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk het ‘Aanloophuis
4 1 0 0 2 1 9 9

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

Bagijnestraat 36 8911 DR Leeuwarden
0 5 8 2 1 2 7 2 3 7

E-mailadres

secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl

Website (*)

www.aanloophuisleeuwarden.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 0 7 0 0 0 8 6
- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

1

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 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

C. den Hollander

Secretaris

N. Noppe

Penningmeester

R. Boelhouwer

Algemeen bestuurslid

H. Halma

Algemeen bestuurslid

P. Runia

Overige informatie
bestuur (*)

IB 11 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

W. Wiebenga
A. Wiersma
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?

Statutaire doelstelling: het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp
nodig hebben, hetwerk wordt verleend vanuit de visie van het Evangelie van Jezus
Christus.

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?

Concreet betekent dit: beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig
heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die op straat
leven en/of weinig sociale contacten hebben.
Er is een grote groep betrokken vrijwilligers en een coördinator actief om deze plek in
het weekend aan te kunnen bieden. Het Aanloophuis is iedere zaterdag van 13.00 tot
16.30 uur open en zondags van 09.30 tot 16.30 uur. In de wintermaanden serveren we
iedere woensdag een warme maaltijd, dan is het Aanloophuis open tussen 16.30 en
19.00 uur.
Het Aanloophuis biedt een stabiele plek waar niet hulpverleners, maar gewoon
mensen de gasten ontvangen en tegemoet treden vanuit het idee dat je er bent om de
ander echt te ontmoeten. Zonder oordeel een stukje menselijkheid, warmte en
oprechte aandacht bieden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling wordt hoofdzakelijk gedragen door financiële bijdragen van de
participerende kerken uit Leeuwarden. Daarnaast ontvangen we giften van burgers,
kerken en instellingen, subsidie, fondsgeld en een kleine bijdrage voor genuttigde
consumpties.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten gaan naar de kosten voor huisvesting, huishouding inclusief de inkoop
van consumpties en maaltijden voor onze gasten, werkgroepen en onze (on)betaalde
medewerker(s)

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 beloning van de Coördinator vindt plaats volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De coördinator is 16 uur in dienst van de
stichting Aanloophuis Leeuwarden.
Een beperkt aantal vrijwilligers ontvangt een kleine vergoeding voor hun
werkzaamheden. Dit zijn de zogenaamde ‘ondersteuners’ die leiding geven aan het
team van gastheren en gastvrouwen, wanneer de coördinator niet aanwezig is.
De overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

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

https://aanloophuisleeuwarden.nl/wp-content/uploads/2021/05/
Jaarverslag-2020-ALH-Leeuwarden.pdf

Open

0

0

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.
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16.381
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€

10.988

Kortlopende schulden

€

€

€

+

€

€

€

€

11.763

31-12-2019 (*)

€

€

€

€

€

31-12-2020

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

61.727

49.358

1.381

10.988

De kortlopende schulden zijn grotendeels aan stichting De Bagijn en komt doordat het vermogen van Stichting De Bagijn de afgelopen jaren door de
penningmeester van Het Aanloophuis is beheerd: stichting DeBagijn had in die tijd geen eigen bankrekening, waardoor alle inkomsten en uitgaven via de
bankrekening van Het Aanloophuis gingen. Dit is nu grotendeels gescheiden, alleen de energiekosten moeten nog omgezet worden, dan kan de
eindafrekening plaatsvinden.

In 2020 is de bijdrage van het Kansfonds voor 2021 al ontvangen. Dit is nog niet te verwerken in de exploitatie en daarom op balans opgenomen als
bestemmingsfonds.

In 2021 zijn nog enkele transacties geweest die nog betrekking hadden op 2020. Deze zijn wel meegenomen in het exploitatieresultaat en op de balans
terug te vinden als nog te ontvangen/nog te betalen. Het inkomen gaat om collectes uit 2020 en enkele donaties uit 2020 via Mollie. Nog te betalen waren
enkele nota’s over 2020.

57.747

€

Liquide middelen

+

€

55.864

€

€

Effecten

1.883

€

€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

€

€

€

Financiële vaste activa

€

€

€

Materiële vaste activa

+

€

31-12-2019 (*)

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€

31-12-2020

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

Balans
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

769

€

1.035

Subsidies van overheden

€

10.800

€

10.800

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

50.914

€

29.884

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

5.131

Giften

€

8.358

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

61.714

+
40.684

€
€

3.227

+

3.117

€

13.929

€

17.046

92

+

+

€

70.841

€

58.857

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.402

€

2.680

Verstrekte subsidies & giften

€

3.633

€

5.753

Aankopen en verwervingen

€

5.611

€

628

Communicatiekosten

€

1.219

€

1.435

Personeelskosten

€

43.391

€

39.760

Huisvestingskosten

€

13.015

€

13.031

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

554

Overige lasten

€

1.241

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

422

€

990

70.066

€

64.699

775

€

-5.842

+

+
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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 post Subsidies van andere instellingen bestaat uit de vaste bijdragen van
ondersteunende kerken en bijdrages van fondsen. Hierin zitten enkele bijdrages van
netwerk Dak, voor ondersteuning bij het uitvoeren van de Corona maatregelen. Verder
hebben we een grote bijdrage ontvangen ter ondersteuning en verbetering van onze
organisatie.
Vanwege Corona is ook het Aanloophuis beperkt toegankelijk geweest. Daardoor is de
in- en verkoop van consumpties ook gedaald. Overigens kunnen we onze gasten de
consumpties beneden de kostprijs aanbieden dankzij externe financiële
ondersteuning.
Gitten en Donaties van particulieren bestaat uit periodieke en eenmalige giften die
rechtstreeks of via het donatieformulier van Mollie op onze website worden
overgemaakt.
Overige giften komen hoofdzakelijk van collectes in kerken uit de omgeving. Vanwege
het wegvallen van kerkdiensten zijn er minder collectes gehouden in 2020.
De verstrekte subsidies en giften bestaan uit periodieke gratis maaltijden en overige
aktiviteiten met onze gasten.

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

Open

