Taal: Nederlands

KS2 4-1-2022: Dit bestand betreft een standaardformulier van de
publicatieplicht, ANBI Algemeen. Stichting Oudezijds 100
is een fondsverwervende instelling en een ANBI.

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Oudezijds100
4 1 1 9 8 9 3 5

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

OUdezijds Achterburgwal 100
0 2 0 6 2 6 6 6 3 4

E-mailadres

info@oudezijds100.nl

Website (*)

www.oudezijds100.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 6 0 1 9 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 5 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

Six, Jonkheer François Cornelis

Secretaris

Florentinus Erik Cornelis

Penningmeester

Heukensfeldt Jansen, Joannes Wilhelmus Franciscus

Algemeen bestuurslid

van Loon, Antonie Florus

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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1

Algemeen (vervolg)

De stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling, op
initiatief van en in samenwerking met Stichting Spe Gaudentes (hierna te noe
men: SSG) en de aan 550 gelieerde stichtingen, op het terrein van sociale,
geestelijke en materiële zorg werkprojecten te realiseren of te helpen realise
ren.
2. De in het eerste lid genoemde doelstelling is een concretisering van de doel
stelling om met het Evangelie van Jezus Christus present te zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: In de vorm van een
gemeenschap van hulpverleners en zorgbehoevenden een gemeenschap op te
bouwen, waar in de zin van de doelstelling zorg wordt verleend, waaronder
wordt begrepen:
a. het verlenen van steun aan personen en instellingen die dezelfde doelstel
ling trachten te verwezenlijken;
b. het verlenen van steun ten behoeve van de geestelijke vorming alsmede het
verstrekken van hiertoe dienende leningen;
c. de al. dan niet duurzame verzorging en verpleging van zieken, bejaarden,
invaliden en minderjarigen, zowel in als buiten inrichtingen en tehuizen;
d. het tegen een redelijke vergoeding verschaffen van huisvesting aan gezin
nen en personen die ten gevolge van woningnood geen passend onderko
Hoofdlijnen beleidsplan men kunnen vinden, alsmede andere behoeftigen;
Geef hier antwoord op onderstaande
vragen
of vul na de laatste
over het beleidsplan
de url in naar
beleidsplan. in het kader van
e. het
verschaffen
vanvraag
huisvesting
aan gezinnen
enhetpersonen
In dit beleidsplan moet minimaalbegeleid
antwoord gegeven
worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.
wonen;
f. het uitoefenen of doen uitoefenen van de voogdij, de duurzame verzorging,
opvoeding en belangenbehartiging ten behoeve van minderjarigen zulks in
gastvrijheid,presentie,
inloop, ambulant maatschappelijk werk, maatschappelijke
de ruimste zin des woords;
Welke werkzaamheden
opvang,
pastoraat
g. het bieden van geestelijke en/of materiële steun aan studerenden en ande
verricht de instelling?
7
dagen
in de week
24 uur
is de woongemeenschap
beschikbaar
voor zorgverlening
ren
die opgeleid
worden
of wensen
te worden voor een
ambacht, beroep,
Wanneer worden
dankzij
combinatie
van
wonen
enwetenschap;
werken in gemeenschapsvorm is sprake van
functie
of
enige
tak
van
kunst
of
welke werkzaamheden
permanente
enen/of
zorgverlening
h. het biedenaanwezigheid
van geestelijke
materiële steun aan lichamen die concrete
uitgevoerd? En hoe
initiatieven
nemen,
die
een
soortgelijk
doel beogen als dat van de stichting;
dragen die bij aan het
i. het verrichten van alle andere handelingen welke aan het doel dienstig
realiseren van de
kunnen zijn.
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

het betreft een vrijwilligersorganisatie die gesteund wordt door giften van fondsen en
particulieren, ondersteuning van bedrijven en subsidie van de gemeente amsterdam
voor een deel van de zorgverlening
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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).

fondsen en vrienden: voor het dagelijks onderhoud van panden en gebruiksruimtes,
voor projecten m.b.t zorgverlening
subsidie: voor salariering van de betaalde krachten
eigen vrienden stichting: ter aanvulling van de exploitatie

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).

er is geen sprake van beloning van bestuursleden, betaalde medewerkers zijn
overeenkomstig CAO Welzijn gesalarieerd

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.

ambulante zorgverlening: inloop en maatschappelijk werk
maatschappelijke opvang: intensieve begeleiding en begeleid wonen
pastorale zorg
presentie

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

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

24.040

€

5.347

Materiële vaste activa

€

859.000

€

818.000

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

883.040

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

144.758

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

224.087

€

+
€

823.347

Totaal

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

1.251.885

45

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

Herwaarderings
reserve

€

859.000

€

818.000

Overige reserves

€

-236.057

€

-198.559

+

45

+
€

622.988

619.486

329.355

81.877

+
411.232

+
€

€

€

€

368.845

+

Continuïteitsreserve

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

360.111

€

380.352

Kortlopende schulden

€

268.786

€

234.741

Totaal

€

1.251.885

€

1.234.579

+
€

1.234.579

+

+
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Staat van baten en lasten

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

€

0

€

642

Subsidies van overheden

€

313.049

€

275.226

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

4.700

€

1.725

Nalatenschappen

€

0

€

90.000

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

110.000

Giften

€

114.700

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

313.049

+
275.226

€

€

+

€

203.335

€

295.060

€
€

27.719

28.840

+

+

€

455.468

€

599.768

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

597

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

3.702

€

2.206

Financiële lasten

€

6.929

€

6.630

Overige lasten

€

117.104

€

162.570

Som van de lasten

€

492.966

€

600.344

Saldo van baten en lasten

€

-37.498

€

-576

Som van de baten

Lasten

+

€

365.231

428.341

€

+

+
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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

