
IB
 1

10
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

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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	0: Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
	13: Dhr. K. Bolt
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	15: Dhr. J.J. Lindhout
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	12_A4: 140
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
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	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 815405194
	3_TEL: 0252216288
	20: Algemeen publiek
	21: Alleenstaande ouders
	22: Off
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	24: Off
	25: Off
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	30: Kinderen
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	33: Off
	34: Off
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	36: Off
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	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Off
	47: Vrouwen en meisjes
	48: Werklozen
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: a. Het verzamelen en sorteren, verpakken en laten uitvoeren van hulpgoederen in het bijzonder naar landen in Oost Europab.Het organiseren en operationeel doen functioneren en exploiteren van Kringloopwinkel Op Dreef waar door vrijwilligers aangeboden goederen worden gesorteerd, beoordeeld en verkocht ten behoeve van de door de Commissie Pastoraal Fonds van de Protestantse Gemeente Sassenheiim beheerde fondsen voor hulp- en ontwikkelingsprojecten in het bijzonder voor landen in Oost Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
	53_ML: Door de organisatie worden afgedankte goederen ingezameld en op verzoek opgehaald. Vervolgens worden de goederen gesorteerd en beoordeeld, waarna deze goederen te koop worden aangeboden in Kringloopwinkel Op Dreef.De winkel is geopend op woensdagmiddag en zaterdag. Ophalen en ook weer wegbrengen (na verkoop) van goederen, vindt plaats op maandag t/m vrijdag.Bij het sorteren van ingebrachte goederen komt ook afval vrij welke op een verantwoorde manier kan worden afgevoerd (afvalscheiding vindt plaats) bij de milieustraat van de Gemeente Teylingen.
	54_ML: Verkopen van goederen in Kringloopwinkel Op Dreef, giften en een geringe vergoeding voor het inleveren van papier en schroot/ijzer
	56_ML: n.v.t. Geen C.A.O., Geen van de vrijwilligers ontvangt een vergoeding!
	57_ML: zie hiervoor de website van Kringloopwinkel Op Dreef:
www.kringloopwinkelsassenheim.nl. Op deze website, onder het kopje "Goede doelen"  staan de diverse projecten vermeld inclusief de werkbezoeken en verslagen van de afgelopen jaren.
	55_ML: Via betalingen per bank aan door ons aangestelde contactpersonen in Oekraïne en Roemenië, worden allerlei projecten ondersteund, veelal met een diaconaal karakter. Te denken valt hierbij aan boodschappen voor arme gezinnen, het bereiden van maaltijden voor schoolkinderen en ouderen. Ook worden scholen en Gemeentes ondersteund. Hierbij valt te denken aan onderhoud van schoollokalen, aanschaf van leermiddelen en speeltoestellen en het bouwen van een uitvaartcentrum (Oekraïne). Ook lokale artsen worden door ons ondersteund met medische hulpgoederen (rolstoelen, bloedsuiker strips en andere hulpmiddelen) en onderhoud van praktijkruimktes. Om deze hulp te kunnen blijven verstrekken wordt een reserve aangehouden om te voorkomen dat de hulp moet stoppen wanneer de inkomsten in Nederland opdrogen. Deze reserve wordt aangehouden op een spaarrekening
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: http://www.kringloopwinkelsassenheim.nl/ondersteunde-doelen
http://www.kringloopwinkelsassenheim.nl/ondersteunde-doelen/pastoraal-fonds/projecten/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 15575
	6_GT: 4560
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 250370
	4_GT: 15575
	9_GT: 254930
	10_GT: 270505

	3: 
	7_GT: 766
	6_GT: 197622
	8_GT: 0
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 53247
	9_GT: 18870
	4_GT: 0
	10_GT: 270505
	5_GT: 53247

	4: 
	7_GT: 796
	6_GT: 213039
	8_GT: 0
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 80000
	9_GT: 5469
	4_GT: 0
	10_GT: 299304
	5_GT: 80000

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 15318
	6_GT: 1647
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 282339
	4_GT: 15318
	9_GT: 283986
	10_GT: 299304

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De mat.vaste activa bestaan uit een bestelauto waarmee goederen voor de winkel worden opgehaald en bezorgd plus een in 2021 aangeschafte nieuwe container voor de opslag van kleding ter verzending aan de dorpen in Oekraïne en Roemenië. De vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde bedragen voor 2022 en te ontvangen opbrengsten van het pinapparaat. Vanwege corona is de winkel enige tijd gesloten geweest en beperkt geopend waardoor de continuïteits reserve moest worden aangesproken. Hierdoor zijn ook al de bestemmingsfondsen gedaald en zal in 2022 verder gaan dalen. De voorziening is een calamiteiten voorziening voor de vrijwilligers. De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de BTW verplichtingen. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 162637
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 1687
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 1687
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 164324
	15_A7: 0
	16_A7: 122746
	17_A7: 3422
	18_A7: 1875.
	19_A7: 3251
	20_A7: 65949
	21_A7: 3402
	22_A7: 2102
	25_A7: -42259
	23_A7: 3836
	24_A7: 206583

	2: 
	1_A7: 159355
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 2036
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 2036
	12_A7: 16
	13_A7: 0
	14_A7: 161407
	15_A7: 0
	16_A7: 118312
	17_A7: 3056
	18_A7: 1750
	19_A7: 6802
	20_A7: 46370
	21_A7: 2976
	22_A7: 2641
	25_A7: -26753
	23_A7: 6253
	24_A7: 188160

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Ook in de exploitatierekening zijn de gevolgen van de corona-maatregelen zichtbaar. Zo zijn de inkomsten van Kringloopwinkel Op Dreef in 2021 met ruim 36% gedaald t.o.v. 2019.
Ook moesten de verstrekte subsidies aan onze projecten worden bijgesteld, grotendeels ook te wijten aan de uitbraak van het corona-virus.
De personeelskosten bestaand voornamelijk uit de verstrekkingen van koffie etc. en een kleine attentie met Kerst in 2021.
De nhuisvestingskosten bestaan uit de huur van de gebouwen (Gemeente Teylingen), energiekosten, OZB en onderhoud.
De afschrijvingen zijn de afschrijvingen van de bedrijfsauto en de in 2021 aangeschafte kledingcontainer.
De financiële lasten zijn bankkosten en negatieve rente op de spaarrekening. De overige lasten bestaan uit administratiekosten, verzekeringen en onderhoud van de bedrijfsauto 
	JV: 
	_MLT: n.v.t.
	knop: 




