Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Issoria
4 1 1 7 0 0 9 7

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

Burggravenlaan 11 2313 HM LEIDEN
0 7 1 5 1 4 2 2 7 5

E-mailadres

vrienden@issoria.nl

Website (*)

www.vriendenvan issoria.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 2 1 2 1 6 0

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 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

dhr RJ Stoop

Secretaris

dhr J Blum

Penningmeester

dhr. RMM Hogenboom

Algemeen bestuurslid

mw EAG Raats-Coster

Algemeen bestuurslid

dhr. T. Hemmes

Overige informatie
bestuur (*)

dhr MA de Jong - dhr W Labruyere

IB 112 - 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 Stichting heeft ten doel:
a. het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van het te Leiden
gevestigde hospice Issoria;
b. het verlenen van steun aan de activiteiten van de stichting: Stichting Hospice Issoria
& Thuis en het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze
stichting, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 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?

Zij tracht dit doel te bereiken door alles te doen wat aan het doel bevorderlijk kan zijn,
waaronder te verstaan fondsenwerving door middel van acties, het werven van
donateurs en het deelnemen aan acties ten behoeve van goede doelen in het
algemeen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten
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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 tsichting heef tten doel het werven, beheren en aanwenden van gelden ten
behoeve van de in Leiden gevestigde Stichting Issoria Hospice & Thuis.
De stichting streeft naar een vermogen dat voldoende is om de financiele continuiteit
van Issoria Hospice & Thuis op langere termijn (tenminste 5 jaar) te garanderen.

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).

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, waarbij het bestuur van de
Stichting Issoria Hospice & Thuis een verplichte en bindende voordracht kan doen. De
penningmeester èn de voorzitter van de stichting Issoria Hospice & Thuis maken deel
uit van het bestuur van de Stichting Vrienden van Issoria. Dit voor controle en
beheerdoeleinden, alsmede ter borging van (kwaliteits-)afspraken.

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.

Voorbeelden van acties van de stichting zijn:

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

Het bestuur van de Stichting is niet gerechtigd tot een beloning voor haar
werkzaamheden. De functie dient op vrijwillige basis te geschieden. Het bestuur kan
besluiten tot een vergoeding van gemaakte kosten in het kader van de vervulling van
de functie als bestuurder van de Stichting.

-het benaderen van serviceclubs;
-de jaarlijkse organisatie van een kennisquiz voor bedrijven en organisaties (‘Slag om
Leiden’);
-het werven van deelnemers aan diverse sportevenementen die zichzelf ten behoeve
van Issoria laten sponsoren (Sporten voor Issoria);
-het actief benaderen van mogelijke sponsoren in de breedst mogelijks zin, zoals
bedrijven, particulieren, fondsen en instellingen.
Als gevolg van Covid hebben de activiteiten in 2021 in beperktere vorm doorgang
kunnen vinden of zijn helemaal gecanceld.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

244.020

Herwaarderings
reserve

€

€

€

244.020

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

244.020

€

244.020

€
€

36.201

400.259

€

+

314.489

+
€

436.460

331.050

+

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

€

680.480

308.017

€

+

140.000

308.017

+

€

448.017

€

448.017

Bestemmingsfondsen

€

230.116

€

125.555

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.347

Totaal

€

680.480

16.561

€

€

Totaal

+

€

140.000

+
€

575.070

€

1.498

€

575.070

+

+

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Giften en subsidies bedoeld voor investering worden in mindering gebracht
op de aanschafprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

52.202

Overige baten particulieren

€

65.092

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€
€

46.822

€

88.797

117.294

€

135.619

12.785

€

41.885

+

€

33.139

130.079

€

210.643

€

7.500

€

7.500

Overige baten

€

11.152

€

13.393

Som van de baten

€

148.731

€

231.536

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Ondersteuning Issoria Hospice & Thuis

€

70.000

€

70.000

Besteed aan doelstellingen

€

70.000

€

70.000

Wervingskosten

€

0

€

1.649

Kosten beheer en administratie

€

5.827

€

9.754

Som van de lasten

€

75.827

€

81.403

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-652

€

Saldo baten en lasten

€

72.252

€

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.

+

+

+

+

€

150.133

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derde in rekening gebrachte bedragen voor in het
verslagjaar verleende diensten alsmede ontvangen subsidie en giften.
Inkoopkosten
De inkoopkosten omvat de direct aan de in het boekjaar verleende diensten toe te
rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

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

Open

