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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: 98101316 WMO 
AGB – code: 72727553 WLZ 

 

Bestuurssamenstelling: 
Raad van Toezicht: 

 Dhr. H.J. Urbach, Leeuwarden  – voorzitter 

 Dhr. O. de Jager, Leeuwarden – vicevoorzitter/penningmeester 

 Mevr. H. Kazimier-van der Zwaag, Veenklooster – lid/secretariaat 

Raad van Bestuur: 

 M. Talsma, Stiens  

Beroepskrachten: 
Mw. W.v.d. Meer   trajectbewaker  
Mw. F. Veenstra  maatschappelijk werk 
Mw. M. de Hoop   woonbegeleider  
Mw. T. Sijtsma   woonbegeleider  
Dhr. D. Bosgra  werkbegeleider/maatschappelijk werk 
Dhr. B. van der Zwaag  werkbegeleider 
Mw. A. v. Schepen  administratie 
ZZ pers:  
Mw. J. Wijma    ambulante begeleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lichtpuntinfo.nl/
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Beleidsplan Hoofdstuk 2 
 
Het werk dat de instelling doet:  
Lichtpunt is een organisatie voor maatschappelijke opvang en ontmoeting gebaseerd op 
christelijke waarden Kollumerzwaag, Fryslân. Een multifunctioneel centrum waarvoor ook vele 
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.  
 
Tot 1 oktober 2021 zijn er bij Lichtpunt 14 appartementen voor begeleid- en beschermd wonen. 
Per 1 juli 2020 is begonnen met de Nieuwbouw van de woonvorm de Nieuwbouw was per half 
oktober 2021 gereed. In totaal zijn er nu 34 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 werken beroepskrachten die bewoners in de opvang 
professioneel bijstaan en ondersteunen met hulp van vrijwilligers. 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, vaak leidt dit tot een traject van schuldhulpverlening. 
 
Daarnaast werken er ca 25 vrijwilligers bij Lichtpunt, deels in de opvang, deels in de 
ontmoetingsactiviteiten Sing In op de zondag en op vrijdag bij de inloopmiddagen.  

 
Manier waarop geld wordt geworven: 
Inkomsten voor de opvang worden voor een grotendeels bijeengebracht door de opbrengsten uit 
inkomsten vanuit de WMO, Beschermd en Begeleid Wonen en een bijdragen vanuit de 
Lichtpuntloods, giften van diaconieën en . 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 Noard-east 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 met een indicatie 
Beschermd Wonen, zij worden gefinancierd op basis van een all inclusive verblijf. Wel betalen ze 
een eigen 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 de bestuurder en raad van toezicht van Stichting 
Maatschappelijke opvang en ontmoeting 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 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.  
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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  
Foar In Oar troch Mei Inoar door Machiel Talsma  
 
Het jaar 2021 stond in het teken van de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw, corona 
en vooral de uitwerking van de toekomstplannen. Immers, van 14 naar 34 appartementen vraagt 
veel! Wat willen we onze (toekomstige) bewoners gaan bieden? En ook: hoe moet het nieuwe 
personele plaatje eruit gaan zien? Maar wat overheerst is een gevoel van trots en dankbaarheid. 
Wat is er veel werk verzet en wat hebben we veel hulp gekregen. Veel praktische hulp zoals 
lampen aansluiten, meubels plaatsen maar ook financiële hulp (Stichting Lichtpunt, Stichtingen 
Femme van der Schaaf, Wiersma-Reitsma, Rotary Leeuwarden, Kansfonds en giften van 
diaconieën en particulieren).   
Bedankt daarvoor!! 
  
Foar In Oar troch Mei Inoar 
Zo luidt de werktitel van het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van Lichtpunt Opvang en 
Ontmoeting. Deze titel geeft aan dat Lichtpunt er wil zijn voor kwetsbare mensen, maar dat dit 
alleen mogelijk is door dit samen met anderen te doen. Dat kunnen vrijwilligers en medewerkers 
zijn, maar ook gemeentes en andere organisaties. De komende jaren willen we een betere 
aansluiting/verbinding zoeken met de lokale mienskip van Kollumerzwaag en omgeving. 
  

Onderzoek Emmy Borger 
Emmy Borger is vrijwilliger met een speciale opdracht. Emmy volgt een opleiding tot pastoraal 
medewerker en is gepensioneerd verpleegkundige. Zij doet o.a. onderzoek naar hoe je pastorale 
zorg kunt organiseren. Bij dit onderzoek zijn ook de lokale kerken betrokken en zijn er gesprekken 
gevoerd met bewoners en cliëntenraad. Het onderzoek is eind 2021 afgerond. De conclusie en 
vervolgstappen gaan we met alle betrokkenen bespreken. 
  

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 
Dhr.Harm Jan Urbach is sinds 17 juni na gesprekken met de raad van toezicht van Lichtpunt 
Opvang en Ontmoeting en de cliëntenraad benoemd tot voorzitter van de raad als opvolger van de 
heer Bearn Bilker. 
  

Financiële zaken 
In de loop van 2021 werd duidelijk dat onze financiële reserves fors waren gedaald. Oorzaak 
waren de extra uitgaven, die de laatste jaren gedaan waren. Ook de verlaging van de jaarlijkse 
financiële bijdrage Lichtpunt Loods was hier debet aan. Dit leidde al met al tot een zorgelijke 
financiële situatie. 
Overleg met Lichtpunt Loods heeft een extra financiële bijdrage opgeleverd wat ons, in combinatie 
met de komst van meer bewoners, een goede uitgangspositie geeft. De Raad van Toezicht heeft in 
oktober de begroting van 2022 goedgekeurd. Deze begroting is een 'werkbegroting' omdat 
Lichtpunt Opvang & Ontmoeting een enorme groei door maakt. De begroting vraagt op 
verschillende onderdelen nog een verdere uitwerking. Dat betekent dat de begroting tijdens het 
lopende jaar kan worden bijgesteld. 
 
Plannen voor 2022 
Voor het jaar 2022 hebben we een jaarplan opgesteld. Het belangrijkste punt is: extra aandacht 
voor de basiszorg en begeleiding van bewoners. Zo starten we bijvoorbeeld met ‘sociale’ 
dagbesteding. Op dit moment hebben bewoners in de middag en avond weinig tot geen 
activiteiten. Dat willen we veranderen (lees; verbeteren). Dit thema zal worden uitgewerkt via het 
principe ‘al werkende weg’. We hebben de cliëntenraad en een bewoner gevraagd hierover mee te 
denken. 
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Gezocht (meer) vrijwilligers 
Lichtpunt Opvang en Ontmoeting heeft inmiddels 34 bewoners in plaats van de oorspronkelijke 14. 
Meer bewoners betekent ook dat we meer vrijwilligers vragen voor o.a. 
1. Het samen met een vaste medewerker organiseren van sociale groepsactiviteiten in middag en 
avond; 
2. Het helpen / ondersteunen van bewoners bij het op orde krijgen en beheren van hun financiën. 
Door vertrek van een vaste vrijwilliger per 1 januari ’22 en de komst van meer bewoners is er extra 
hulp gewenst.  
3. Ook bij de ontmoeting zoeken wij vrijwilligers bij de Sing In die als gastvrouw/heer willen helpen 
tijdens de bijeenkomsten en-of mee voor te bereiden.  
Kent u mensen die bij Lichtpunt actief zouden willen worden?  
Laat het ons weten! Aanmelden kan via de mail opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl of 0511-4415452 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag 25 en 26 juni 2021 Nieuwbouw  
 

Op de plek waar de oude Woonvorm van Lichtpunt stond, zijn twee nieuwe appartementen 
complexen met totaal twintig appartementen gebouwd voor dak- en thuislozen. Stichting Lichtpunt 
heeft als eigenaar de nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van Stichting Maatschappelijke 
Opvang en Ontmoeting Lichtpunt. Hierbij is vanaf het ontwerp tot realisatie met elkaar 
samengewerkt. 

Na de brand in december 2017 is een plan gemaakt voor herbouw. De huidige visie op 
maatschappelijke kwetsbare mensen vraagt een nieuwe manier van wonen en begeleiden; een 
duurzaam gebouw, met studio’s en appartementen voorzien van alle moderne faciliteiten, waar 
begeleiding gericht is op een snelle terugkeer in de maatschappij- eigen woning. Door het creëren 
van een stabiele financiële basis, het opbouwen of versterken van het sociaal netwerk en het weer 
mee laten doen in de maatschappij door middel van  dagbesteding en ondersteuning in de 
zoektocht naar betaald- of vrijwilligerswerk.  
Vanaf oktober ’21 zijn de nieuwe woningen geleidelijk in gebruik genomen.  
 
Bovenstaand is de tekst voor de uitnodiging die naar diverse instanties, vrijwilligers, bestuur en 
medewerkers is gemaild of gestuurd.  
Ook werd er een advertentie geplaatst in de lokale kranten zoals Actief.  
 
Op de uitnodiging kwamen ruim 100 bezoekers af.  
 
 

mailto:opvangboerderij@lichtpuntinfo.nl
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Ingebruikname nieuwbouw 
De overdracht stond gepland voor augustus, maar dat liep anders. De appartementen konden niet 
op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Daarom kregen wij de sleutels pas in oktober. 
  
Inmiddels hebben we nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Veel positieve reacties gehad, zoals 
wat ruim opgezet en voorzien van alle gemakken. De nieuwbouw was voor enkele bewoners van 
‘de boerderij’ de kans om een vervolgstap in het leerproces naar meer zelfstandig wonen te 
maken, wat leidde tot verhuizingen naar de nieuwbouw. De grootte van appartementen varieert 
van 30m2 tot 70m2. Sommigen appartementen hebben een gecombineerde woon-slaapkamer, 
enkelen hebben 2 slaapkamers. De ruime appartementen biedt inmiddels ook ruimte aan vier één 
ouder gezinnen met kinderen. 
Ieder appartement heeft zijn eigen woonadres en met o.a. ruimte voor een wasmachine. Voor 
ondersteunende ruimtes en dagbesteding kan gebruik worden gemaakt van ruimtes in de andere 
gebouwen 
Door de komst van meer bewoners hebben we ook meer medewerkers nodig. De eerste nieuwe 
collega’s zijn al gestart en in januari 2022 volgen er nog een paar. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uiteindelijke resultaat  
 

 

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 

Ook is er 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 cadeau.  
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 kaarsenmakerij@lichtpuntinfo.nl of 0511-
441542 

mailto:kaarsenmakerij@lichtpuntinfo.nl
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Hoofdstuk 4  
 

Belangrijke gebeurtenissen in 2021  
 
- Het jaar 2021 begon niet zo als anders met een nieuwjaarreceptie. Deze werd afgelast i.v.m. de 
toen geldende coronamaatregelen.  
 
Ontmoeting:  
De Ontmoeting is na de zomervakantie 21 weer met frisse moet gestart maar helaas, half 
november is besloten weer  te stoppen.  
Coördinator van de Sing In Arend Castelein is druk bezig geweest om alle koren en diaconieën 
een jaar te verzetten. Dit is hem na veel getelefoneer redelijk gelukt.  
Vrijdagmiddaginloop: Lag helaas ook weer stil. Het is ook niet meer gelukt om dat in 2021 op te 
starten. Voor vele bezoekers was dit een heel gemis. 
 
Stagiaires: Lichtpunt heeft per schooljaar meestal 2 of 3 stagiaires.  
Na zomervakantie is er 1 stagiaire Social Werk gestart in de opvang. En een stagiaire die de 
opleiding helpende volgt en wordt ingezet om de bewoners te begeleiden bij hun huishoudelijke 
taken. 
 
Betaald personeel vertrokken:  
De trajectregisseur had een baan bij 2 werkgevers en heeft besloten voor éen werkgever te kiezen 
niet zijnde Lichtpunt Opvang..  
Daarnaast zijn 2 medewerkers vertrokken, één tijdelijk medewerker die met pensioen is gegaan en 
een medewerker die 2 banen had en nu heeft gekozen voor één baan. 
  
Vertrokken vrijwilligers:  
Arend en Jellie Castelein: Bij de Sing In stopt onze coördinator de heer Arend Castelein. Na ruim 
20 jaar vindt hij het welletjes. Maar met het vertrek van Arend stopt ook zijn steun en toeverlaat 
Jellie.  
Twee gouden vrijwilligers altijd de zaken tot in de puntjes verzorgd! Beide Bedankt! 
Hendrik Nicolai: Heeft besloten te stoppen met het bijhouden van de boekhouding van Lichtpunt.  

In het verleden hield hij de boekhouding bij van de loods en de opvang. Sinds de splitsing van de 
besturen  alleen de boekhouding van de opvang. Maar ook voor de bewoners was hij een 
vraagbaak. Even huursubsidie e.d. aanvragen. Voor Hendrik een kleine moeite voor een bewoner 
soms een berg. Vaak mee naar de gemeente om daar zaken te regelen maar ook mee naar een 
rechtszaak kwam voor.  Hendrik bedankt!  
Japke Nouta is gestopt als opvangvrijwilliger. Jarenlang heeft ze op de vrijdagmiddag haar dienst 
vervuld. Eten koken en een luisterend oor voor de bewoners. Japke bedankt en het ga je goed. 
Japke blijft vrijwilliger in de loods. 
 

 

Cursus BHV 26 maart  
Dit jaar was er maar één BHV-trainingen, op 26 maart. 
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. 
Bijna alle nachtvrijwilligers en medewerkers in de opvang hebben een BHV training gevolgd en 
een certificaat gekregen. De herhaalcursus was voor een beperkt aantal deelnemers te volgen. 
Onder strenge coronamaatregelen kon toch een cursus gevolgd worden. 
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Ontruimingsoefening 21 oktober  
 
Op 21 oktober was er een Ontruimingsoefening in de Boerderij van Lichtpunt. Alle bewoners, 
nachtvrijwilligers en personeel konden hieraan meedoen.  
Dit ging goed al zijn er nog wel aandachtspunten te noemen. Ook zijn bewoners er op 
geattendeerd geen mobiele telefoons, scootmobiel etc. nachts aan opladers te doen maar alleen 
overdag. Ook zijn bewoners er op geattendeerd dat ze niet moeten roken in het appartement. Dit 
brengt brandgevaar met zich mee. Het was een zeer zinvolle ochtend.  
 

HKZ Harmonisatie Kwaliteit Zorg kleine organisaties 
 
Om het kwaliteitssysteem op orde te houden is controle van het systeem nodig. Jaarlijks vindt er 
een in- en een externe audit plaats. 
 
Op 12 januari 2021 vond er de jaarlijkse externe audit door TŪV plaats.  
Er werd één afwijking geconstateerd dat het certificatielogo werd verkeerd gebruikt. Dit bleek uit 
controle op de website. De afwijking is gecorrigeerd.  
 
Op 14 september vond een interne audit plaats door Bureau Lagro 
Bureau Lagro: Afgelopen jaar zijn er weer volop ontwikkelingen geweest binnen Lichtpunt. Er is 
een nieuwe bestuurder aangesteld en de organisatie heeft veel tijd besteed aan de aanbesteding 
Wlz bij het zorgkantoor en de aanbesteding Wmo bij het Sociaal Domein Fryslân.  
Binnen de uitvoering (het kernproces) hebben goede ontwikkelingen plaatsgevonden. De 
begeleidingsplannen die zijn ingezien tijdens de steekproef zien er veel beter uit dan een jaar 
geleden. Op cliëntniveau is de PDCA-cyclus in de zorgplanmethodiek goed zichtbaar.  
Op organisatieniveau is de PDCA-cyclus een stuk minder zichtbaar. De directie en medewerkers 
van Lichtpunt moeten er zorg voor dragen dat ook op organisatieniveau de PDCA-cyclus zichtbaar 
wordt. 
Verbetermaatregel: Voor volgende de externe audit zal de PDCA-cyclus aangepakt worden. 
 
In de hal van de opvangboerderij prijkt sinds 15-02-2019 het HKZ certificaat dit was geldig  tot en 
met 15-02-2022. Op 6 december 2021 zijn we voor de her-certificering gegaan.  Voor die tijd 
moesten alle protocollen, procedure, formats weer nagekeken zijn. Onze werkwijze in de opvang is 
hierdoor complexer maar ook professioneler  geworden. Net voor de afloop op 15-2-2022 kregen 
we bericht dat het certificaat is verlengd. Het voordeel van de certificering is ook dat we 
makkelijker mee kunnen doen aan een WMO en WLZ-aanbesteding. 
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Hoofdstuk 5  
Statistieken  
 
telefonische                           

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

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 

2020 15 21 23 26 12 12 15 17 28 15 12 8 204 

2021 8 16 8 4 11 17 15 9 12 18 25 12 155 

 
 
 
Het aantal telefonische aanmeldingen is al enige jaren dalende dit komt onder meer 
doordat Lichtpunt de laatste jaren minder opvangplekken ter beschikking had. Na de 

brand in 2017 hadden we nog 14 plekken. In 2021 is daar verandering in gekomen en 
hebben we eind 2021 34 plekken.  

 

 
 
 
 
Het aantal begeleide cliënten is al jaren stabiel te noemen. 
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De bezetting is ook al een aantal jaren stabiel te noemen. Door de ingebruik name van de Nieuwe 
Woonvorm zal het bezettingspercentage in de komdende jaren wel stijgen. Bewoners kunnen nu 
gebruik maken van een mooi appartement met keuken, eigen douche, toilet en een berging. Door 
het beperkte woning aanbod is er weinig doorstroming naar een eigen woning, hierdoor is de 
bezetting in de appartementen gelijk gebleven.  
 
 
 
 
 
 

aantal kinderen in de Opvang 

jaar aantal 

2012 3 

2013 5 

2014 11 

2015 7 

2016 11 

2017 11 

2018 8 

2019 8 

2020 10 

2021 9 

 

 
Het aantal kinderen in de opvang is al een aantal jaren ongeveer gelijk gebleven en redelijk hoog 
te noemen. Kinderen wonen altijd bij de ouder in het appartement.  
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Financiële verantwoording Stichting Maatschappelijke Opvang en 
Ontmoeting Lichtpunt 
 
Hoofdstuk 6  
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

     
ACTIVA  31-12-21              

VASTE ACTIVA:   € 

Materiële vaste activa    

Inventaris 47.472 47.472 
 

  

 

 Totaal     47.472 

VLOTTENDE ACTIVA: 

 

  

Voorraden  1.250 

Vorderingen    

Debiteuren en overige vordering 108.161 108.161 

  

 

LIQUIDE MIDDELEN  

 

80.497 
   

 Totale activa   237.380 

  ============== 

 

 
PASSIVA    31-12-2021 € 

EIGEN VERMOGEN:  € 

Bestemmingsfonds 46.888  

Algemene en overige reserves  90.124   

   

Totaal   137.012  

  

KORTLOPENDE SCHULDEN   

   

Overige schulden 100.368  

   

Totaal  100.368 

   

Totale passiva  237.380 

  ============== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2021  

                                 
   
Baten en lasten € € 

Netto-omzet WMO 328.636  

Subsidie 8.303  

   

Overige bedrijfsopbrengsten  225.608  

   

Som der bedrijfsopbrengsten   562.547 

Exploitatiekosten   

Personeelskosten  331.073  

Afschrijvingen materiële vaste activa  1368  

Overige bedrijfskosten  224.876  
 

 -557.317 

   

Bedrijfsresultaat   

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

18 18 

Rentelasten en soortgelijke kosten   

Exploitatiesaldo   5.248 
 

 ======== 

 
KASSTROOMOVERZICHT 2020 
Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

  

Resultaat  5.230 

Aanpassing voor:   

Afschrijvingen 1.368 1.368 

   

Veranderingen in het werkkapitaal:   

Vorderingen -73.070  

Kortlopende schulden                   -12.495     

  -85.565 

  ----------------- 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -78.967 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 18 18 

Rentelasten en soortgelijke kosten    

   

Mutatie geldmiddelen  -78.949 

  ========= 

Toelichting op de geldmiddelen    

Stand per 1 januari   159.444 

Stand per 31 december  -80.497 

   

Mutatie geldmiddelen  -78.949 
 

 ======== 
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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; 

Integriteitseisen 

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

 de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en 

vacatiegelden; 
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 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; 

 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; 

http://anbi.nl/publicatieverplichting/
http://anbi.nl/anbi-aanmelden/
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 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

