Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Kruispost
4 1 2 1 6 7 7 3

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

Oudezijds Achterburgwal 100, 1012 DS Amsterdam
0 2 0 6 2 6 6 6 3 4

E-mailadres

info@kruispost.nl

Website (*)

https://oudezijds100.nl/downloads/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 9 5 3 8 9 9

Gezondheid - Genezing en zorg
- 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 (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr J. Wytema

Secretaris

Dhr J. de Weichs de Wenne

Penningmeester

Dhr J. de Weichs de Wenne

Algemeen bestuurslid

Mevrouw E. Florentinus - Boiten

Algemeen bestuurslid

Dhr M.L.P. Quarles van Ufford

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr D. Maclaine Pont

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?

Stichting Vrienden van de Kruispost stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende
instelling mogelijk maken en ondersteunen van het werk van Stichting Kruispost, de
communiteit Spe Gaudentes, de stichting Stichting Spe Gaudentes en hieraan
gelieerde stichtingen, dit alles in de ruimste zin des woords.
Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de
coördinatie, bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en
alle overige activiteiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten
behoeve van de bewoners en bezoe-kers van de Amsterdamse binnenstad. De
stichting wil haar taak vervullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe
Testament in hun onderling samenhang.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Vrienden van de Kruispost zet zich gericht in voor de werving van fondsen,
instellingen en donateurs. Met de hieruit voorkomende donaties, giften en legaten
worden de gelieerde stichtingen financieel ondersteund.
Stichting Kruispost richt zich daarbij in het bijzonder op medische, psychosociale en
maatschappelijke hulp aan patiënten die, in principe onverzekerd zijn en/of om deze of
gene reden geen toegang vinden tot de reguliere zorg: mensen van diverse
achtergronden, van dakloze tot gedocumen-teerde tot toerist of toevallige passant;
mensen uit alle hoeken van de wereld, zowel Nederlan-ders als buitenlanders die om
humanitaire of economische redenen hun eigen land zijn ontvlucht.
Met een vaste groep van zo’n tachtig vrijwilligers, waarvan 30 huisartsen, biedt
Stichting Kruispost dagelijks hulp aan deze groep patiënten. Naast de reguliere
medische zorg, wordt ook specialistische zorg op Kruispost aangeboden door een
fysiotherapeut, een neuroloog, een psychiater, een tandarts, een
praktijkondersteuner-somatiek, een jurist en een psycholoog. Verder verricht een
vakbekwame groep van een 4-tal maatschappelijk werksters professionele hulp voor
de maatschappelijke problemen die, al dan niet in combinatie met medische hulp,
dienen te worden opgelost.
De Stichting Vrienden van de Kruispost verkrijgt haar inkomsten via donaties, giften en
legaten. Fondsen, kerkelijke en maatschappelijke instellingen alsmede particulieren
zijn hiervoor verantwoordelijk.
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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).

Financiele ondersteuning kan ten goede komen aan de verbetering van de algehele
operationele dienstverlening en de eisen die de wetgever aan adequate zorgverlening
stelt. Denk daarbij aan de nodige ICT-projecten, aanschaf van computers en printers,
medische apparatuur en interne verbouwingen

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

https://oudezijds100.nl/downloads/

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

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, er is sprake van een onbezoldigd bestuur.

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.

stuur acquireert en schrijft zelfstandig fondsen aan.
Er worden rondleidingen op de locatie verzorgd
Jaarlijks ontvangen fondsen, kerken, maatschappelijke instellingen en donateurs een
jaarverslag en kerstgroet. Regelmatig worden er open dagen gehouden voor
sponsoren als ook voor vrijwilligers

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

https://oudezijds100.nl/downloads/

Uit fondswerving volgen vaak gelabelde c.q. specifieke projecten. In 2020 zijn gelden

Open

Bij Stichting Vrienden van Kruispost zijn geen mensen in dienst.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

448.104

€

447.299

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

8.175

€

8.175

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

101.638

€

+
€

418.836

+
455.474

+
Totaal

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

€

456.279

+
€

456.279

455.474

36.638

€

456.279

€

+
€

€
354.641

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

455.474

+
456.279

+
€

455.474
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

+

€
€

0

+
0

€
€

39.559

€

€

90.000

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

51.650

+

€

+

€

129.559

€

€

399

€

€

51.650

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

51.650

129.958

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

50.845

€

273

Saldo van baten en lasten

€

805

€

129.685

€

50.639

€

206

+

273

€

+
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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.

https://oudezijds100.nl/downloads/

Open

