Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 5 0 6 5 7

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

Driebergsestraatweg 50 DOORN

Telefoonnummer

0 3 4 3 5 1 5 2 1 4

E-mailadres

info@steunfonds.nl

Website (*)

www.steunfonds.nl

RSIN (**)

0 0 7 9 6 2 3 5 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

K. Kuiken

Secretaris

M. van Alphen

Penningmeester

M. van Alphen

Algemeen bestuurslid

D.C. v.d. Castel

Algemeen bestuurslid
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?

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van het werk van de te Doorn
gevestigde Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDVHetvakantiebureau), het werk van de te Ermelo gevestigde stichting Dennenheul en
het werk van de te Gulpen - Wittem gevestigde Stichting De Heerenhof en stichting
Groepshotel IJsselvliedt te Wezep. Bovengenoemde stichtingen houden zich bezig met
het organiseren van vakantieweken voor mensen die vanwege beperkingen niet
zelstandig (meer) op vakantie kunnen. Deze vakantie vinden plaats in voor de
doelgroep angepaste accommodaties en met de inzet van vrijwilligers. Het steunfonds
wil aan de organisatie van deze vakanties bijdragen zodat het verblijf van de gasten
mogelijk is en daarnaast aangenamer wordt gemaakt. Veelal betreft het hierbij om de
aanschaf van hulpmiddelen die nodig zijn voor het verblijf of het ondersteunen van de
inzet van de vrijwilligers.

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?

Op voorstel van de directie en manager van het vakantiebureau (PSDV) wordt jaarlijks
een voorstel voor besteding van beschikbare middelen gedaan. Dit voorstel wordt in de
vergadering van het bestuur besproken en goedgekeurd. Het betreft aanschaf van
hulpmiddelen (tilliften, verpleegbedden, rolstoelen) of het ondersteunen van
vrijwilligersprojecten (instructie en trainingsdagen, relatieonderhoud diaconale
contactpersonen)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten worden verkregen uit giften van donateurs, giften van organisaties,
legaten en bijdragen van fondsen, of van betrokken diaconieen uit de Protestantse
Kerk.
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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).

Conform statuten worden de middelen besteed aan de verbonden stichtingen, die als
taak hebben het organiseren en huisvesten van de vakantiegroepen, in specifiek voor
de doelgroep aangepaste accommodaties, Het gaat hierbij om groepen van mensen
die vanwege beperkingen niet zelfstandig (meer) op vakantie kunnen. De vakanties
worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Het steunfonds ondersteunt
deze activiteiten in de vorm van de aanschaf van hulpmiddelen en projecten voor
vrijwilligers. Op basis van de voorstellen van het management worden deze besproken
en door het bestuur goedgekeurd. De geldmiddelen staan op twee bankrekeningen
waarvan het saldo volledig ter beschikking staat aan besteding t.b.v. de doelstelling

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

Open

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

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor de bestuurlijke activiteiten.
Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. In het verslagjaar 2020 is hietrgeen gebruik van gemaakt.

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.

Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. In de juli vergadering was het
mogelijk om elkaar weer fysiek te treffen en de twee andere vergaderingen werden
digitaal gehouden. Bij de overleggen zijn de manager van Het vakantiebureau en de
bestuurder van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk aanwezig geweest,
als adviseurs van de stichting. In de vergadering zijn naast de statutaire verplichtingen
met name de gevolgen van het corona virus besproken en welke effecten dit hebben
voor het vakantiewerk. Het bestuur van het steunfonds heeft aan het begin van het jaar
aangegeven de bereidheid om het diaconaal vakantiewerk met een substantiële
bijdrage te ondersteunen mocht dit in deze bijzondere omstandigheden nodig zijn voor
de continuïteit. Het was op dat moment nog zeer onzeker welke financiële gevolgen
het corona virus zou hebben.
Aan het einde van het jaar bleek deze substantiële ondersteuning niet nodig te zijn
omdat er naast de overheidssubsidies ook weer omzet uit vakantieweken kon worden
gerealiseerd. Dit is dan ook de reden dat de bestedingen van het steunfonds beperkt
zijn gebleven met een bedrag van € 2.000.
Met grote dankbaarheid van het bestuur voor de gevers is er in 2021 een bedrag van
€ 69.569 aan giften ontvangen. De gevers zijn schriftelijk bedankt voor hun bijdrage.

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

www.steunfonds.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€
€

3.961

€

+
€

340.266

+

Totaal

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

392.540

+
€

392.426

340.220

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

114

Totaal

€

392.540

341.327

+
€

340.220

1.061

€

392.540

€

+
€

€
388.579

€

392.426

+
€

341.327

€

1.107

€

341.327

+

+
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

66.602

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

2.965

4.405

€

60.377

69.567

€

64.782

2

€

2

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+

€

69.569

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

893

Overige lasten

€

0

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

+
64.784

€
€

2.000

44.367

€
€

12.000

12.000

€
€

2.470

1.156

€
€

83

€

11

17.363

€

57.617

52.206

€

7.167

+

+
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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.

Onder de post communicatiekosten is de bijdrage vermeld die het steunfonds doet
voor het onderhouden van het relatienetwerk diaconale contactpersonen en de
communicatiewerkzaamheden zoals het onderhoud van de website. Deze bijdrage
wordt gedaan aan Het vakantiebureau (PSDV)

Open

