Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Netwerk Dien je Stad
7 6 6 3 1 1 0 9

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

Stationsweg 109, 6711 Ede
0 3 1 8 7 9 3 0 0 5

E-mailadres

netwerk@dienjestad.nl

Website (*)

www.dienjestad.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 0 7 1 2 7 7 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

5 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

De heer J.C. Hordijk (RvT)

Secretaris

Mevrouw G. Otten-Brand (RvT)

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

De heer F.J. van Holten (RvT)

Algemeen bestuurslid

De heer C.E. Dekens (directeur-bestuurder)

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

Het coördineren en faciliteren van de inzet van jongeren voor hun medebewoners in
eenzaamheid of in een kwetsbare situatie. Door hen hulp en een netwerk te bieden
werken ze aan het versterken van een samenleving dat naar ekaar omziet.

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?

Jongeren zetten zich eenmalig, structureel of in groepsverband in om hulp en netwerk
te bieden aan medebewoners die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten. Het
gaat om mensen die in de gemeente Ede wonen en zelf geen aanspraak kunnen
maken op hun eigen sociale netwerk en geen financiën hebben om hulp in te kopen.
Jongeren doen klusjes, brengen bezoekjes, zijn maatje, helpen met regelmaat bij
huiswerk, zijn mentor, bieden andere manieren van ondersteuning of vrijwilligerswerk
om van betekenis te zijn voor hun medemensen en daarmee ook betekenis toe te
voegen in hun eigen leven. Dit doen ze op het moment wat voor hen passend is en op
een manier die bij hun eigen talenten en mogelijkheden aansluit. Zo zijn er meer dan
2.500 mensen per jaar die hulp ontvangen van meer dan 1.300 jongeren vrijwilligers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit subsidies van gemeente en overheid, fondsen, bijdragen vanuit
ondernemers en bedrijfsleven, scholen, partnerbijdragen van sociale organisaties en
giften.
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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).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Inkomsten komen ten goede aan de kosten voor het faciliteren en organiseren van
vrijwilligerswerk door jongeren en ondersteunende activiteiten.

https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/02/Netwerk-D
ien-je-Stad-projectplan-2022.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding.
Personeel van de stichting ontvangen salaris conform de CAO Sociaal Werk.
Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende
gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

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.

https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-Netwerk-Dien-je-St
ad-2021-def.pdf

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

https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021-Laten-we-Wel
zijn-def-LQ.pdf
https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021-CVVE-def.pdf
https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021-MMDH-def.pd
f
https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarverslag-2021-YC.pdf

https://www.dienjestad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarversla
g-Netwerk-Dien-je-Stad-2021-def.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

480.334

€

+
€

94.648

+

Totaal

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

549.088

8.613

+
€

4.166

19.113

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

544.922

Totaal

€

549.088

179.125

+
€

€

+

10.500

84.477

€

549.088

-6.334

€

€
68.754

€

10.500

+
€

179.125

€

160.012

€

179.125

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

409.718

€

355.602

Baten sponsorbijdragen

€

13.372

€

14.844

Giften en donaties van particulieren

€

4.191

€

7.055

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

409.718

355.602

€

+

+

€

€
€

4.191

+

+
7.055

€
€

82.147

73.194

+

+

€

509.428

€

450.695

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

55.315

€

8.619

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

7.065

€

12.110

Personeelskosten

€

394.510

€

357.366

Huisvestingskosten

€

20.351

€

19.498

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

270

Overige lasten

€

47.616

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

128

€

43.679

525.127

€

441.400

-15.699

€

9.295

+

+
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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.

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

Open

