Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

van Veldhuizen Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 5 5 0 8

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

Isaac Hubertstraat 121

Telefoonnummer

0 1 0 4 1 1 5 0 4 3

E-mailadres

renate.verschoor@vanveldhuizenstichting.nl

Website (*)

www.vanveldhuizenstichting.nl

RSIN (**)

0 0 2 7 6 6 2 3 1

Actief in sector (*)

Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3 4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Dhr. S. Visser

Secretaris

Mevr. L.J. Klasing

Penningmeester

Mevr. H. Demper

Algemeen bestuurslid
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 doelstelling van de stichting is voortbouwend op het werk van haar oprichters, een
bijdrage te leveren aan de verhoging van het maatschappelijke en culturele welzijn van
de bewoners in haar werkgebied, zowel individueel als in groepsverband in het
bijzonder van hen met de minste kansen om deel te nemen aan het maatschappelijke
en culturele welzijn.
De stichting tracht haar doel te verwezelijken door het verrichten van alle handelingen,
welke aan het voorgaande , in de ruimste zin genomen geacht, wordt voldaan, daruit
voortvloeien of daarvoor bevordelijk zijn.

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?

De stichting biedt Kinderopvang Plus (Dikkertje Dap), Opvoedondersteuning
(Twinkeltje) Gezinsondersteuning (van Kansarm naar Kansrijk) en ondersteuning aan
ouderschap (Family Factory).
Deze werkzaamheden / diensten dragen allen bij aan het verhogen van het
maatschappelijke en culturele welzijn. We zetten gezinnen en kinderen in beweging en
willen de draagkracht daar waar die (even) minder groot is, vergroten door dat wat we
bieden. Soms individueel, soms in groepsverband.
De werkzaamheden worden het hele jaar door uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De van Veldhuizen Stichting ontvangt subsidies van de gemeente Rotterdam, overige
subsidies, fondsen en ouderbijdragen van ouders.
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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.

De verkregen inkomsten worden besteed aan de optimale ontwikkeling van kinderen
van gezinnen, waarvan de draagkracht en draaglast niet in balans zijn.
Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

www.vanveldhuizenstichting.nl

Open

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

Het personeel valt onder de CAO Welzijn en de CAO Kinderopvang. Het bestuur is
onbezoldigd.

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.

Bij Twinkeltje Opvoedondersteuning hebben we enorm hard gewerkt om met het hele
team om ons aanbod van groepsgericht op locatie om te vormen naar groepsgericht
online. Voor het overgrote deel van het aanbod is dit heel goed gelukt en voor een
kleiner deel vergde dit meer aanpassing en creativiteit.
Corona, en met name de eerste periode van lock down in 2020 heeft voor een
teruggang in bezette kindplaatsen Plusopvang gezorgd. Plaatsingen die afliepen
konden niet worden opgevuld door nieuwe. De hulpverlening om de gezinnen heen
moest zich herpakken en bovendien waren ouders angstig om hun kind de plaatsen.
Eind 2020 is dit weer aangetrokken waardoor we in 2021 weer met een normale
bezetting zijn gestart.
Het project van Kansarm naar Kansrijk heeft in 2020 juist een volgelvlucht gekend.
Hoewel we ook tijdens de eerste lockdown creatief moesten omgaan met de
begeleiding van de gezinnen is er een gestage groei te zien in het aantal gezinnen dat
we ondersteunen. Begin 2020 28 gezinnen en eind 2020 63 gezinnen.
In mei 2021 hebben we een nieuw onderdeel aan onze stichting toegevoegd, de
Family Factory. Gericht op het ondersteunen van ouders in hun 'ouderschap'.

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

www.vanveldhuizenstichting.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

101.905

€

111.383

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

101.905

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

178.084

€

127.147

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

529.695

€

565.882

+
€

111.383

+

Totaal

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

809.684

www.vanveldhuizenstichting.nl

Continuïteitsreserve

€

170.665

€

254.997

Bestemmingsreserve

€

29.471

€

31.324

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

512.172

Totaal

€

809.684

286.321

€
€

97.376

90.337

€

+
€

+
€

200.136

693.029

+
€

31-12-2020

€

€

707.779

+

Passiva

804.412

€

427.754

€

804.412

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.119.223

€

1.271.361

Subsidies van overheden

€

826.438

€

774.754

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

289.225

€

86.777

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

+

€
€

1.115.663

+

+
861.531

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.234.886

2.132.892

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.964.637

€

1.676.552

Huisvestingskosten

€

180.148

€

258.791

Afschrijvingen

€

16.768

€

8.213

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

176.952

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

265.080

2.338.505

€

2.208.636

-103.619

€

-75.744

+

+
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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.

www.vanveldhuizenstichting.nl

Open

