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Hoofdstuk 1 

Gegevens algemeen  

Stichting Maatschappelijke Opvang en ontmoeting Lichtpunt  

Foarwei 111, 9298 JE Kollumerzwaag, tel. 0511-441542 
email: opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl 
www.lichtpuntinfo.nl 
KvK 68308248 
RSIN 857385124 
IBAN: NL 41 RABO 0333 3402 05  
AGB – code: 9810316 

Stichting Lichtpunt - Lichtpuntloods 

Harm Smidswei 6, 9298 RD Kollumerzwaag, tel. 0511-441212 
email: loods@lichtpuntinfo.nl 
www.lichtpuntloods.nl 
KvK 41004031 
RSIN 800201644 
BTW nr. 8002.01.644.B.01 
IBAN: NL 23 RABO 0333 3316 05  
Stichting Lichtpunt  

Foarwei 111, 9298 JE Kollumerzwaag, tel. 0511-441542 
email: opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl 
www.lichtpuntinfo.nl 
KvK 41000408 
RSIN 004814265 
BTW nr 0048.14.265.B.01 
IBAN: NL36RABO0318 1468 94 

Stichting Vrienden van Lichtpunt  

Foarwei 111, 9298 JE Kollumerzwaag, tel. 0511-441542 
email: opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl 
www.lichtpuntinfo.nl 
KvK 68307543 
RSIN 857384806 
IBAN: NL 80 RABO 0318 1469 75 
 
Bestuurssamenstelling: 
Raad van Toezicht: 
Dhr. B. Bilker, Aldwâld – voorzitter 
Dhr. O. de Jager, Leeuwarden – vicevoorzitter/penningmeester 
Mevr. H. Kazimier-van der Zwaag, Veenklooster – lid/secretariaat 
Raad van Bestuur: 
Dhr. F. Kooistra, Twijzelerheide - voorzitter 

Dhr. H. Rooseboom, Oentsjerk - portefeuille financiën 
Nevenfuncties bestuurders. 
F. Kooistra, voorzitter RVB 
-Kerkrentmeester Hervormde Gemeente Twijzelerheide 
-Vrijwilligerscoördinator Exodus 
 
H. Rooseboom, lid RVB met portefeuille financiën 
-Kerkrentmeester/Penningmeester plaatselijke kerk Protestantse Gemeente Trynwâlden 

-Penningmeester Stichting Shelter4 Kids in Kampen,   

-Vrijwilliger Evangelische . Boekwinkel Dokkum( de Boektiek) als ondersteuner bestuur op  

gebied van financiën 

-In eigen onderneming  fiscale advisering/ondersteuning van nog een aflopend beperkt 

aantal bestaande klanten  (waaronder ook een beperkt aantal aangiften Inkomstenbelasting). 

 

http://www.lichtpuntinfo.nl/
http://www.lichtpuntloods.nl/
http://www.lichtpuntinfo.nl/
http://www.lichtpuntinfo.nl/
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Beroepskrachten: 
Mw. G. van der Ploeg  maatschappelijk werk 
Mw. F. Veenstra  maatschappelijk werk 
Dhr. D. Bosgra  werkbegeleider 
Mw. A. v. Schepen  administratie 
ZZ pers:  
Mw. J. Meinsma  maatschappelijk werk 
Dhr. P. Machiela   werkbegeleider/kaarsenmaker 
 
 

Beleidsplan Hoofdstuk 2 
 
Het werk dat de instelling doet:  
Lichtpunt is een christelijk opvang- en ontmoetingscentrum in Kollumerzwaag, Fryslân. Een 
multifunctioneel centrum waarvoor ca. 180 vrijwilligers uit de regio zich inzetten. Een 
instelling die professionele hulp wil bieden. Waar de kleinschaligheid nog een warme 
menselijke ontmoeting mogelijk maakt. En ook een centrum waar op verschillende manieren 
getracht wordt hulp te bieden aan mensen die tussen wal en schip geraakt zijn.  
 
Op dit moment zijn er bij Lichtpunt 14 appartementen voor begeleid- en beschermd wonen. 
Stichting Lichtpunt bestaat ruim 40 jaar, had eerst een ontmoetingsfunctie en daar is later de 
Maatschappelijke Opvang bijgekomen. Er werkt een klein aantal beroepskrachten die 
bewoners in de opvang professioneel bijstaan en ondersteunen. Een groot deel van de 
bewoners kampt met financiële problemen. Zij worden financieel begeleid door vrijwilligers 
van de afdeling Financieel Beheer Bewoners (FBB). Hulp wordt onder meer verleend op het 
gebied van budgettering, soms leidt dit tot een traject van schuldhulpverlening. 
 
Daarnaast werken er ca. 180 vrijwilligers bij Lichtpunt, deels in de opvang, deels in de 
ontmoetingsactiviteiten. Het grootste deel is werkzaam in de Lichtpuntloods, een eigen 
kringloopwinkel. 

 
Manier waarop geld wordt geworven: 
Inkomsten voor de opvang worden voor een deel bijeengebracht door de opbrengsten uit de 
Lichtpuntloods. De Lichtpuntloods haalt 2e hands goederen uit heel Nederland, deze worden 
gesorteerd en vervolgens verkocht.  
 
In 2015 zijn er contracten afgesloten in het kader van de WMO. Met de gemeente 
Leeuwarden is er een raamovereenkomst voor Beschermd Wonen en met de gemeente 
Noardeast Fryslân een raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen. Voor Lichtpunt 
betekende dit een nieuwe situatie, want naast financiële voordelen brengt het natuurlijk ook 
extra administratief werk met zich mee. In beginsel wordt iedere nieuwe bewoner aangemeld 
bij het WMO-loket. 
De contracten lopen tot 31 december 2021. De meeste bewoners betalen zelf hun 
verblijfkosten. Dit geldt niet voor cliënten Beschermd Wonen, zij worden gefinancierd op 
basis van een all inclusive verblijf. Wel betalen ze een eigen (bescheiden) bijdrage.  
 
Daarnaast heeft Lichtpunt een aantal donateurs en worden er gelden via de diaconieën 
vanuit diverse kerken ontvangen. 
 
Het beheer van het vermogen 
Het beheer van het vermogen berust bij het volledige bestuur van Stichting Lichtpunt. 
 
De besteding van het vermogen 
De inkomsten en het vermogen worden aangewend voor het in stand houden van een 
opvang voor mensen die - om welke reden dan ook - zijn vastgelopen in hun leven en 



5 

 

daardoor dakloos zijn geworden. De meesten hebben psychosociale problemen en kampen 
daarnaast met financiële problemen. Lichtpunt biedt zowel begeleid als beschermd wonen. 
Aan de bewoners wordt een zinvol dagbestedingsprogramma aangeboden. Voor zover 
mogelijk wordt van iedere bewoner verwacht hieraan mee te doen.  
Daarnaast organiseert Lichtpunt diverse ontmoetingsactiviteiten en andere bijeenkomsten. 
Eigen bewoners kunnen hieraan desgewenst meedoen, maar ook mensen uit de omgeving 
die behoefte hebben aan contact en onderlinge ontmoeting. 
 
 

Hoofdstuk 3  
 
Column van de bestuurder F. Kooistra:  
Vrijwilligerswerk: het mes snijdt aan twee kanten 
  
Het AD van 21 december: Beau van Erven Dorens zegt in een interview dat mensen met 
geld en macht zich moeten inzetten voor de samenleving. ‘Ik vind gewoon dat mensen die de 
luxe hebben om wat te doen voor de samenleving, in actie moeten komen’, aldus de 
presentator. 
  
Mooi vind ik dat, een bekende Nederlander die zo’n oproep doet. Hopelijk vindt zijn oproep 
gehoor. Bij Lichtpunt zijn heel veel vrijwilligers actief. De meesten zonder geld en macht, 
althans dat veronderstel ik. Die zich vrijwillig inzetten voor mens en maatschappij. Er niet 
voor betaald worden maar desondanks de luxe hebben zich in te zetten voor de 
samenleving.  
  
Beter gemotiveerde medewerkers dan vrijwilligers kun je je als organisatie niet wensen. Ze 
hoeven niet, krijgen er niet voor betaald en toch zijn ze er. Week in, week uit. Ik ken 
voorbeelden van vrijwilligers die zo gedreven zijn dat - ook al laat de gezondheid het eigenlijk 
niet toe - er toch steeds weer zijn. Soms ernstig ziek zijn geweest, zelfs de dood in ogen 
hebben gezien. Maar er na een herstelperiode gewoon weer zijn. Heel bijzonder vind ik dat. 
Het zegt wat over de persoon maar ook over de organisatie waarbij ze zich zo sterk 
betrokken voelen. Zelf ontleen ik veel energie aan mensen van ver in de zeventig, soms over 
de tachtig die zo actief, zo betrokken zijn. Nog midden in het leven staan. 
  
Kortgeleden maakte een bewoner van de opvang de opmerking dat hij niet geloofde dat 
vrijwilligers uit zuiver altruïstische motieven handelen, oftewel belangeloos en onbaatzuchtig. 
Eerlijk gezegd geloof ik dat ook niet. Volgens mij hoeft dat ook helemaal niet. Je mag het 
best ook voor jezelf doen. Je krijgt er iets voor terug, hoewel niet in financiële zin. Denk aan 
de waardevolle contacten met collega’s, een gevoel van onderlinge saamhorigheid te 
ervaren. Daarnaast, je leert ervan en je blijft je ontwikkelen. 
Vrijwilligerswerk kan ook bijdragen om de dagelijkse sleur te doorbreken. Niet in de laatste 
plaats: vrijwilligerswerk geeft je het gevoel van nut te zijn en erbij te horen.   
  
Het mes snijdt dus aan twee kanten: als vrijwilliger lever je een zinvolle bijdrage aan de 
samenleving en je krijgt er zelf iets voor terug. Mooier kan toch niet! 
  
Feike Kooistra,  
Bestuurder Lichtpunt opvang en ontmoeting 
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Dagbesteding: kaarsenmakerij 
Om weer in het ritme te komen en te blijven, is een goede dagbesteding van belang. Blijf je 
op bed liggen of ga je aan de slag? Dit geldt voor ons allemaal. Elke ochtend na het ontbijt 
gaan de bewoners starten met de dagbesteding. Wat is het toch uniek dat wij de bewoners 
“in eigen huis” iets te bieden hebben: kaarsen maken, houtbewerken, in de tuin werken of 
huishoudelijke klussen verrichten.  Mooi dat je als bewoner een kaars kunt maken voor 
jezelf, je kind, vriend of iemand die je heel erg mist. Een kaars met een foto of een 
zelfgemaakt gedicht. Soms ligt het zo gevoelig, dat een medebewoner de kaars maakt. 
Ontroerend vaak, als je daarbij het verhaal hoort. Mooi om te zien hoe bewoners elkaar 
helpen en elkaar tot steun zijn. Nu het aantal deelnemers toeneemt worden er ook meer 
(bijzondere) kaarsen gemaakt. 
Wilt u zelf ook eens een kaars maken/bestellen of wilt u kaarsen verkopen op een braderie of 
iets dergelijks? U bent van harte welkom.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0511-441542. De 
kaarsenmakerij biedt ruimte voor een zinvolle dagbesteding, ook voor overige doelgroepen. 
 

Dagbesteding: houtbewerking 

In 2016 is de dagbesteding uitgebreid met een houtbewerkingswerkplaats. Hier worden de 
mooiste creaties van hout gemaakt. Tuinmeubelen, kaasplankjes etc. Een leuk cadeau met 
een foto op hout kan ook. Ook leuk om te geven als afscheidscadeau.  
Het is mogelijk om dingen op bestelling te laten maken. De afdeling houtbewerking is elke 
morgen open. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Bosgra, 
werkbegeleider. 
 

 
Hoofdstuk 4  
 

Belangrijke gebeurtenissen in 2019 
HKZ 
In de hal van de opvangboerderij prijkt het certificaat dat de opvang voldoet aan de eisen 
zoals die zijn neergelegd in de HKZ-norm.  Het certificaat is geldig van 15-02-2019 tot en 
met 15-02-2022.  
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Kaarsenmakerij: 
De kaarsenmakerij is opgeknapt. De tegelvloer was door bluswater beschadigd. Deze moest 
vervangen worden.  
Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kozijnen te verven en de wanden te 
sauzen. De kozijnen waren knalgeel, ze zijn nu donkergrijs van kleur. Het geheel oogt 
moderner.  
Ook heeft werkbegeleider Dirk nieuwe bureaus en werktafels gemaakt van een oud 
keukenblad. Het is een prachtig geheel geworden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busreis vrijdagmiddaggroep  
10 mei 2019 was er het jaarlijkse uitje van de vrijdagmiddaggroep. 
Men ging richting IJsselmuiden waar een programma gevolgd werd bij Kalter Aardbeien. 
Er was een boeiende rondleiding door een aardbeienkwekerij. 
Hierna was er een heerlijk 3-gangen diner in Tollenbeek en in de middag genoot men van 
een rondvaart vanaf Urk. 
Het was een mooie reis met 49 deelnemers. 
 
 

Vrijwilligersdag 
23 oktober was er een dag speciaal voor alle vrijwilligers van Lichtpunt. Zoals u in 
onderstaand verslag kunt lezen was het een geslaagde dag! 
 
Ruim 80 vrijwilligers lieten zich verwelkomen door Feike Kooistra namens de organisatoren 
van deze dag. Koffie, gebak en gezelligheid, daar begon het mee en die gezelligheid bleef 
tot de laatste minuut. 
Na de koffie vertelde Sheila Speed ons over haar boeiende werk in Zambia in Oost-Afrika. 
Zending, hulp bij de ontwikkeling, variërend van onderwijs tot de daar altijd heersende water-
problematiek. Zaken waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken, heeft ze ons op een 
heldere manier uitgelegd. Een totaal andere wereld waarin voor ons vanzelfsprekende 
zaken, zoals een keukenkraan en een supermarkt in het dorp onbestaanbaar zijn. Onderwijs 
voor de kinderen: hier is nog heel veel te doen en te verbeteren en dat kan ook alleen maar 
dankzij de hulp van heel veel vrijwilligers en die hebben daar uiteraard heel veel 
ondersteuning bij nodig. Een bijzondere vrouw, die gehoor geeft aan de roeping in haar 
leven en met een geweldige inzet en overgave naastenliefde betoont, ook als het nodig is in 
een ander werelddeel. Haar uitstraling liet bij ons allemaal een diepe indruk achter en zij 
vond aan ons een boeiend gehoor, dit bleek ook uit de vragen die haar na afloop werden 
gesteld. 
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Hierna werden wij in groepen verdeeld voor een rondleiding door de boerderij en de 
dagbesteding. Uitleg over en van de verschillende ruimtes in de boerderij werd gegeven, we 
waren getuige van het maken van kaarsen en mochten de prachtige producten bekijken die 
gemaakt worden in de timmerwerkplaats. Diep onder de indruk zijn we van de talenten van 
sommige bewoners, decoreren van kaarsen, vogelnestkastjes maar ook linnen schilderwerk. 
Mooi moet het zijn om zo’n talent te hebben en dat zo te kunnen delen.  
Vanuit de timmerwerkplaats belandden we weer in de heerlijk geurende Hof van Heden,  
Een voortreffelijk verzorgde lunch, met soep en een heerlijke kroket, versterkte vervolgens 
de inwendige mens.  
Daarna was het de beurt aan de dames Van der Zwaag, die weer een uitstekende, 
spannende en dus ook ontspannen quiz voor ons hadden samengesteld. Wij mochten laten 
zien of wij wisten wat andere afdelingen deden. Het zondagmiddagteam, de mensen van de 
vrijdagmiddag, de opvang en de loodsvrijwilligers. 
Het bleek duidelijk dat niet iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen van de andere 
afdelingen. Dus werkt een dergelijke wedstrijd ook best wel verhelderend. En het geeft ook 
wel aan dat enige coördinatie niet mag ontbreken. Onder grote hilariteit van alle deelnemers 
kwam het toch tot winnaars van de wedstrijd. De presentatrices deden het uitstekend en 
wisten na een sportieve middag toch een winnaar aan te wijzen. De prijzen waren goed 
gekozen. Een tijdje stagelopen bij de andere afdeling.  
De middag werd afgesloten door Melle Leegstra, singer songwriter uit Jistrum, in de 
Fryskewâlden zeggen we: hy sjongt en skriuwt sels. En dat doet Melle voortreffelijk. Zo goed 
dat er zelfs al sprake is van fanvorming onder ons. Zijn heerlijke luisterliedjes vonden een 
welwillend gehoor.  
Alles bij elkaar, een voortreffelijk verzorgde dag waar wij als vrijwilligers van hebben genoten 
en die onze al uitstekende onderlinge band heeft versterkt. Toen we naar huis terug reden 
dacht ik: fijn om bij zo’n club te horen. 
Organisatie bedankt, het was een fijne dag!  Foeke. 
  

 
 
Foto: optreden: Melle Leegstra 
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Cursus BHV 
Dit jaar waren er twee BHV-trainingen, op 29 maart en op 25 oktober.  
Dit verslagje gaat over de training van 25 oktober: 
De training begon om 09.00 en duurde tot16.00 en werd net als de vorige keren gegeven 
door Foeke Rinsma, instructeur BHV en EHBO. 
Op de foto zijn de deelnemers aan de cursus bezig met het oefenen met een brandblusser. 
Bijna alle vrijwilligers in de opvang hebben een BHV training gevolgd en een certificaat 
gekregen. Ook in de loods zijn er vrijwilligers die de cursus elk jaar of elk half jaar volgen.  
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En verder:  
- Bij de nieuwjaarsreceptie was er zo’n grote opkomst dat de mensen maar net in de grote 
zaal van de Hof van Heden pasten. Het was een mooie, gezellige middag/avond. 
- Op 11 februari jl. hebben de vrijwilligers en betaalde krachten in de opvang een training 
Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd. Er is een bewijs 
van Deelname afgegeven aan diegene die de training gevolgd hebben. 
- De Grote Verkoop in de Loods eind februari was anders van opzet deze keer. Er is van te 
voren veel publiciteit geweest door de Rode Loper. Dit onderdeel werd met veel 
enthousiasme begroet. Al met al een zeer geslaagde dag! 
- 30 maart is er een groep jeugd geweest van de PKN kerk Siegerswoude/De Wilp. Deze 
groep heeft een rondleiding gekregen in de Opvang en een presentatie. 
- Elk jaar is er een acceptgiro actie onder de donateurs en giftgevers. Dit jaar hebben we van 
de opbrengst een AED aangeschaft. 
- In november heeft de brandweer van Zwaagwesteinde voorlichting gegeven tijdens de 
vrijwilligersvergadering over hoe te handelen bij brand. 
- 20 december was er de jaarlijkse kerstwijding van de vrijdagmiddaggroep. Ongeveer 20 
bezoekers waren er en ze hadden een gezellige middag. 
- Elk jaar is er in de Grote Kerk van Leeuwarden een kaarsenverkoop ten bate van Lichtpunt 
Kaarsenmakerij. De opbrengst was € 196.50.  
- De woning tegenover de Opvangboerderij wordt steeds verder klaargemaakt zodat in 2020 
de pastoraal werker er kan wonen. 
-foto pagina 10: de nieuwe muur aan de noordkant van de Hof. Dit was vroeger de doorgang 
naar de Binnenhof/Woonvorm. Aannemersbedrijf Pompstra heeft er een kaars ingemetseld. 
Ook  de hal is tijdens de dagbesteding opgeknapt. Het is een mooi geheel geworden. 
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Foto muur noordkant Hof 

 
 
Lintjesregen 2019  
In 2019 was er maar één vrijwilliger die een lintje kreeg uitgereikt nl: 
 
voor mevrouw Ietje Groenewold- Dijkstra (80) uit Oosternijkerk. 
 
Van 1975 tot 1979 was mevrouw Groenewold voorzitter van het koor ‘Sjong de Heare’. Zij is 
echter al sinds 1956 lid van dit koor. Daarnaast heeft ze de corsages en vestjes voor het 
koor gemaakt. Van 1984 tot 2015 heeft mevrouw Groenewold diverse vrijwilligersfuncties 
vervuld binnen de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. Zo heeft zij onder andere de functie 
van wijkouderling vervuld, was zij ouderling-scriba en verzorgde zij huiscatechese. Sinds 
2003 is mevrouw Groenewold vrijwilliger bij Stichting Lichtpunt te Kollumerzwaag. Ze is 
vrijwilliger op de afdeling textiel in de Loods.   
Uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Noardeast Fryslân ontving  
Ietje Groenewold op 26 april 2019 haar onderscheiding. 
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Hoofdstuk 5  
Statistieken  
 
telefonische                           

aanmeldingen j f m a m j j a s o n d   

2010 21 22 15 12 14 18 6 18 20 24 23 35 228 

2011 32 29 40 30 25 26 22 33 35 46 47 28 393 

2012 34 19 22 17 18 27 21 13 17 26 19 12 245 

2013 32 27 32 25 33 22 24 18 27 34 37 31 342 

2014 31 28 28 14 27 30 22 19 16 22 23 26 286 

2015 15 25 16 13 14 22 12 20 18 16 22 15 208 

2016 14 34 27 19 20 17 20 35 34 23 24 11 278 

2017 29 20 21 19 20 19 22 18 12 11 18 6 215 

2018 10 12 12 16 10 16 19 21 12 21 17 14 180 

2019 17 17 14 16 21 9 15 14 17 21 18 7 186 
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De bezetting is ook al een aantal jaren stijgende. De oorzaak hiervan is de verbouw in het 
jaar 2013. Lichtpunt heeft toen een metamorfose ondergaan. Van opvangkamers naar fraaie 
appartementen. Dit heeft het bezettingspercentage omhoog gebracht. Bewoners kunnen nu 
gebruik maken van een mooi appartement met keuken, eigen douche, toilet en een berging.  

 

 

 

 

aantal kinderen in de Opvang 

jaar aantal 

2010 4 

2011 7 

2012 3 

2013 5 

2014 11 

2015 7 

2016 11 

2017 11 

2018 8 

2019 8 

 

 

 
Het aantal kinderen in de opvang is al een aantal jaren ongeveer gelijk gebleven en redelijk 
hoog te noemen. Ook hier is de oorzaak de verbouw naar appartementen. Kinderen wonen 
bij de ouder in het appartement.  
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Financiële verantwoording Stichting Maatschappelijke Opvang en 
Ontmoeting Lichtpunt 
 
Hoofdstuk 6  
De jaarrekening 2019  
 

BALANS PER 31DECEMBER 2019   

 Bedragen x € 1.000 

   

ACTIVA   

   

Materiele vaste activa   

Inventaris  3 

   

Vlottende activa   

Voorraden  1 

   

Vorderingen   

Debiteuren 31  
Belastingen en premies SVW 2  
Overige vorderingen en   

overlopende activa 2  

  35 

   

Liquide middelen  203 

    

TOTAAL ACTIVA  242 

   

   

PASSIVA   

   

Eigen vermogen   

Vrij besteedbaar vermogen  156 

   

Voorzieningen   

Overige voorzieningen  3 

   

Kortlopende schulden   

Schulden aan leveranciers   

en handelskredieten 10  
Belastingen en premies SVW 10  
Overige schulden   

en overlopende passiva 63  

  83 

TOTAAL PASSIVA  242 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019    

    

  Bedragen x € 1.000 

Baten    

Verworven baten ( A )  73 

    

Baten en lasten met als    

tegenprestatie de levering     

van producten en diensten    

Omzet clienten   303 

Huuropbrengsten   43 

   346 

    

Lasten    

Directe personeelskosten  114  
Kostprijs van de omzet  26  

   140 

  ( B )  206 

 ( A + B )  279 

    

Wervingskosten  7  

    

Overige lasten    

Kosten vrijwilligers 9   

Overige personeelskosten 66   

Kosten bestuur 67   

Afschrijvingen 4   

Huisvestingskosten 63   

Kantoorkosten 24   

Verkoopkosten 5   

Algemene kosten 21   

  259  

   266 

Exploitatieresultaat   13 

Financiele baten en lasten   1 

Exploitatiesaldo   12 
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KASSTROOMOVERZICHT 2019   

   

   

 Bedragen x € 1.000 

   

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Resultaat  12 

Afschrijvingen  4 

  16 

Mutatie voorzieningen 4  
Mutatie vorderingen 16  
Mutatie kortlopende schulden  27  

  47 

Kasstroom uit operationele activiteiten  63 

   

Investeringen in materiele vaste activa  2 

Mutatie geldmiddelen  61 
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Hoofdstuk 7 
 
ANBI voorwaarden 

Eisen voor algemeen nut beogende 

instellingen (ANBI) 

90%-eis 

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de 

instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel 

belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen 

ANBI. 

Geen winstoogmerk 

Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid 

blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en 

deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk; 

Beschikkingsmachtcriterium 

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het 

vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het 

‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een 

meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over 

vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst 

een indicatie zijn voor nader onderzoek; 

Eigen vermogen moet beperkt blijven 

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen 

vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen 

conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen; 

Beloning voor bestuurders 

De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte 

onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het 

Vacatiegeldenbesluit. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een 

beloning ontvangen; 

http://www.schenkservice.nl/pdf/regeling_maximumbedragen_vacatiegeld_2004.pdf
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Integriteitseisen 

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is 

veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De 

ratio achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet 

integere ANBI’s. 

Vanaf 1-1-2014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen 

van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een 

bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantieren 

van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken. 

Actueel beleidsplan 

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de 

doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht 

geven in: 

 de werkzaamheden die de instelling verricht; 

 de manier waarop de instelling geld wil werven; 

 het beheer van het vermogen van de instelling; 

 de besteding van het vermogen van de instelling; 

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen 

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan 

tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. 

Uitkering liquidatiesaldo 

Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt 

besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze regeling is geintroduceerd bij de Geefwet. Hierdoor wordt 

bijvoorbeeld geld van een concertgebouw na opheffing ook weer besteed aan een concertgebouw. Dit in verband 

met het tijdelijke belastingvoordeel op giften aan culturele ANBI’s. 

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een 

overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI’s moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. 

Deze ANBI’s hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de 

eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI. 

Administratieve verplichtingen 

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de 

Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken: 
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 de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen 

en vacatiegelden; 

 de aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving 

van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven 

van de goeddoelinstelling; 

 de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling; 

 de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling. 

Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten 

ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in 

overeenstemming met het bestedingscriterium, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten 

goede komen aan de doelstelling van de organisatie. Onder commerciële activiteiten worden verstaan: het tegen 

commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter 

financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen. 

Publicatieverplichting 

Een ANBI moet vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. De te 

publiceren voorwaarden zijn opgenomen in een uitvoeringsregeling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

Lees hier meer over op publicatieverplichtingen van een ANBI>>> Wilt u uw ANBI aanmelden voor deze website? 

Dat kan via deze link>>> 

Beoordeling Inspecteur 

Een verzoek tot aanmerken algemeen nut beogende instelling wordt genomen door de inspecteur. De inspecteur 

kan in zijn beschikking nadere voorwaarden stellen aan de goeddoelinstelling. De inspecteur kan indien hij of zij 

van mening is dat de goeddoelinstelling niet meer voldoet aan de gestelde criteria een beschikking afgeven 

waarbij de instelling, eventueel met terugwerkende kracht, niet meer wordt aanmerkt als algemeen nut beogende 

instelling. Tegen de beschikkingen van de inspecteur is bezwaar mogelijk. 

U dient te beschikken over een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). 

Hiermee kunt u met het volgende ANBI-aanvraagformulier>>> een ANBI-beschikking aanvragen. 

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch 

Postbus 70505 

5201 CG ‘s-Hertogenbosch 

Welke verplichtingen heeft een ANBI? 

 Een ANBI blijft voldoen aan de bepalingen uit het ANBI-regeling; 

 Een ANBI vult, als de Belastingdienst daarom vraagt, een controleformulier in (dat wordt toegezonden door 

de Belastingdienst) en stuurt dit binnen de gestelde tijd terug. De Belastingdienst kan dit ieder jaar vragen; 

 Een ANBI geeft op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie; 

 Een ANBI geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor; 

http://anbi.nl/publicatieverplichting/
http://anbi.nl/anbi-aanmelden/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer/
http://www.schenken.nl/files/showfile.ashx?x=149119023102126190034065006051091219219024121092
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 Een ANBI meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst/Oost-

Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch. Dit kan bijvoorbeeld een wijziging zijn in de doelstelling, de 

samenstelling van het bestuur, de beloningen en/of vacatiegelden, of de besteding van een eventueel 

positief saldo bij opheffing; 

 Een ANBI publiceert de gevraagde gegevens en geeft een link door aan de Belastingdienst. 

Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI 

wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan 

fiscale gevolgen hebben. 

Aan de gegeven informatie kunt u geen rechten ontlenen. 

bron: www.belastingdienst.nl/giften 

 

http://www.belastingdienst.nl/giften

