Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting Bureau Sociaal Raadslieden Hardenberg
4 1 0 2 4 5 7 3

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

Bruchterweg 88-W-A, 7772 BJ, Hardenberg
0 6 4 7 4 9 3 4 4 3

E-mailadres

f.koekoek@raadenrecht.nl

Website (*)

www.raadenrecht.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 0 9 0 3 8 4 5

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

2 , 1
4 0

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

F.A.J.M. Koekoek

Secretaris

M. Boer

Penningmeester

G.P.J. Ligtenberg

Algemeen bestuurslid

m. Huijser - Verhoef

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de burgers van Hardenberg en omgeving te helpen met
vragen en problemen op het terrein van maatschappelijke voorzieningen,
gezondheidszorg, juridische zaken, sociale zekerheid, belastingen, arbeidszaken,
huisvesting, consumentenzaken, onderwijs en vrijetijdsbesteding en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woord.

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?

Beleidsplan 2021 - 2024 op de site www.raadenrecht.nl.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Structurele subsidie van de gemeenten Hardenberg en Ommen.
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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).

Personele kosten, vrijwilligerskosten, huisvesting, bestuurskosten, inventariskosten.

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

www.raadenrecht.nl

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

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Voor de 3 medewerkers geldt dat zij beloond worden op basis van de CAO Welzijn.
De vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding.

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.

5x per week inloopspreekuren bemand met vrijwilligers. Problemen zoals ontslag,
civiel recht, belastingen, echtscheiding, schulden et cetera.
Doelgerichte hulp aan clienten met schulden. Na een intake begeleidt de budgetcoach
de client om uiteindelijk deze weer zelfstandig zijn zaken te laten behartigen.
Alle inwoners van Hardenberg met een inkomen tot € 25.000,00 worden gratis
geholpen met het invullen van de IB. Tevens is het team door de Belastingdienst
aangewezen als servicepunt toeslagen, ook kosteloos.
Statushouders worden geholpen bij het invullen van allerlei documenten, begeleid door
vaste vrijwilligers aangestuurd door een beroepskracht om veelal financiele problemen
op te lossen.
Een team van 5 gespecialiseerde vrijwilligers, waaronder juristen - notariaat UWV-deskundigen, helpen clienten bij complexe problematiek. Uiteraard kosteloos.

Lopende rekening en spaarrekening.

Open

Zie verder beleidsplan.

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

www.raadenrecht.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

3.865

€

+

€

3.865

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

98.965

€

+
€

5.421

5.421

Totaal

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

102.830

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

42.275

€

+

40.390

+
€

42.275

40.390

250

76.904

+
77.154

+
€

31-12-2020

€

€

98.965

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

25.560

82.575

Totaal

€

102.830

21.995

€

+
€

€

34.995

€

20.190

€

82.575

+

+

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen voor de verslaglegging. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde . De algemene reserve van 42.275 wordt verantwoord onder Continuïteisreserve.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Er zijn 3 huurcontracten met een looptijd van 1 jaar en opzegtermijn van 3 maanden voor een totaalbedrag van € 16714 all-in.
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

205.561

174.400

€

+

€
€

205.561

+

174.400

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

205.561

174.400

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

137.004

€

129.135

Huisvestingskosten

€

18.484

€

17.885

Afschrijvingen

€

3.758

€

5.632

Financiële lasten

€

180

€

196

Overige lasten

€

44.250

€

22.197

Som van de lasten

€

203.676

€

175.045

Saldo van baten en lasten

€

1.885

€

-645

+

+
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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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het verslagjaar. De resultaten
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen
worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De subsidie-opbrengsten van de gemeenten worden verantwoord voor het jaar waarop
de subsidies betrekking hebben en in het jaar waarin deze werden verkregen. De
subsidies worden definitief vastgesteld in het jaar volgend op het verslagjaar.
De Stichting Sociaal Raadslieden is op grond van de resultaten, waarbij ook rekening
mag worden gehouden met een fictieve beloning voor vrijwilligers, dit conform besluit
onder nummer DB899/133M en DB93/3669M van het Ministerie van Financiën, niet
onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De belastingdienst houdt zich het recht
voor op periodieke toetsing van de gestelde voorwaarden.

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

www.raadenrecht.nl

Open

