Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Emmaus Perspectief

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 8 3 0 8 3 8

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

Naborchweg 1

Telefoonnummer

0 6 4 0 7 4 2 4 1 7

E-mailadres

info@emmaus-perspectief.nl

Website (*)

www.emmaus-perspectief.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Verzorging en opvang
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Hergebruik

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6

Aantal medewerkers (*)

6 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

Jeroen Steijlen

Secretaris

Ted Geraedts

Penningmeester

Roy van Melick

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

2 vacatures vacant

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?

Emmaus (woon-)werkgemeenschappen zijn er voor mensen die uit de boot dreigen te
vallen. Dak- en thuislozen kunnen terecht in onze woongroepen waar wonen en
werken samen gaan. Emmaus (woon-)werkgemeenschappen zijn geen
zorginstellingen, maar bieden wel begeleiding van degenen die bij de groep zijn
betrokken en zich willen inzetten voor de organisatie. De kringloopwinkels en
aanverwante werkzaamheden bieden verder een zinvolle tijdsbesteding voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan iedereen die kan en wil meewerken.
Onze kernwaarden zijn: uitgaan van de menselijke waardigheid, respect tonen, solidair
zijn met kwetsbaren, eerlijk en transparant zijn, delen en open & gastvrij zijn. Wij
brengen deze kernwaarden in de praktijk in onze (woon-)werkgroepen. Wat we zelf niet
nodig hebben doneren we aan goede doelen, vooral ten behoeve van de allerarmsten,
in binnen- en buitenland.

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?

Begeleiding en opvang van dak- en thuislozen daarnaast helpen we mensen uit een
sociaal isolement en begeleiden we mensen met een rugzakje. Dit doen we zonder
een vorm van structurele subsidie, waardoor we niet afhankelijk zijn van regio binding,
zorg inkopers en kunnen we kijken naar de persoon en wat deze nodig heeft.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Hergebruik, kringloop en exploitatie van kringloopwinkels
Primaire inkomstenbron ca. 3 dagdelen per week geopend
- Huis, tuin en keuken klussen in en om woningen
Hand en spandiensten rondom woningen, zoals veegschoon opleveren, behang
verwijderen, tuinen opschonen en etc..
- Ondesteunende horeca
Secundaire inkomstenbron ca. 3 dagdelen per week geopend
- Incidenteele giften
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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).

De inkomsten worden primair besteed aan het levensonderhoud van de mensen welke
we opvangen, het onderhouden van de faciliteiten (gemeentelijk monument), de lonen
voor medewerkers en schenkingen aan hulp behoevende individuen.
Er wordt geen vermogen aangehouden, hiervoor wordt een lokale bestemming gezocht
zoals een fonds om kinderen van minima zwemlessen te geven.

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

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

Open

- Bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed.
- Coördinatoren en leidinggevenden: Volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening
- Uitwonende medewerkers: Minimum loon

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.

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

http://www.emmaus-perspectief.nl/files/jaarverslag/Jaarverslag%
202120.pdf

Open

04 van 06

2

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

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

733.000

706.500

€

+

€

733.000

Voorraden

€

10.000

€

15.000

Vorderingen &
overlopende activa

€

27.282

€

22.872

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
706.500

€

+
€

28.263

+
€

93.833

Totaal

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

826.833

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

288.231

€

+

+
€

288.231

290.912

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

515.079

€

391.928

Kortlopende schulden

€

23.523

€

89.795

Totaal

€

826.833

€

772.635

+
€

290.912

66.135

+
€

31-12-2020

€

€
56.551

Passiva

772.635

+

+
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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

€

€

€

435.565

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

409.429

+
0

+

+

€

435.565

€

409.429

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

50.708

€

46.574

Verstrekte subsidies & giften

€

-7.949

€

-11.392

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

17.152

€

22.850

Personeelskosten

€

153.946

€

164.206

Huisvestingskosten

€

130.395

€

96.877

Afschrijvingen

€

9.671

€

6.500

Financiële lasten

€

19.358

€

19.681

Overige lasten

€

64.965

€

60.963

Som van de lasten

€

438.246

€

406.259

Saldo van baten en lasten

€

-2.681

€

3.170

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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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.

http://www.emmaus-perspectief.nl/files/jaarverslag/Jaarverslag%
202120.pdf

Open

