Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Salem
4 1 1 3 2 0 9 6

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

Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk
0 1 8 0 4 5 2 1 5 2

E-mailadres

vrienden@salem.nl

Website (*)

https://www.salem.nl/over-ons/vrienden-van-salem/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 0 4 2 3 7 8

Gezondheid - Patiënten en families
- 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 (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. van Helden

Secretaris

H.J. Ruitenbeek

Penningmeester

J. Bos

Algemeen bestuurslid

A. Koolmees

Algemeen bestuurslid

T.J. Alderliesten

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Het verwerven van fondsen (goederen en geldmiddelen) ter ondersteuning van het
werk van het Verzorgingshuis Salem te Ridderkerk.

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?

De stichting heeft statutair tot doel het verwerven en beheren van fondsen en gelden,
die besteed worden om financieel de helpende hand te bieden bij extra voorzieningen
of activiteiten, die buiten het reguliere budget vallen en het leven van de cliënten van
Woonzorgcentra Salem veraangenamen. De stichting richt zich volledig op de hiervoor
omschreven doelstelling. Donaties en giften aan Stichting Vrienden van Salem
bereiken hierdoor hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via Salutem en in
het jaarverslag wordt gerapporteerd over activiteiten en inzet van de middelen. De
stichting heeft geen winstoogmerk en heeft vrijwel geen beheerskosten. Bij ontbinding
of liquidatie van de stichting zal een eventueel resterend liquidatiesaldo worden
besteed in de lijn met de statutaire doelstellingen van de stichting. Deze bestemming
moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. De
werkzaamheden worden jaarlijks verricht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vrienden van Salem verzamelen financiële middelen en stemmen af waar het geld
aan wordt besteed. Salem heeft 1400 vrienden. Deze vrienden leven mee met de
ontwikkelingen binnen Salem. Zij dragen ook financieel een steentje bij aan zaken die
niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden. Een andere belangrijke
inkomstenbron zijn de giften en collecten van diverse kerkgenootschappen.
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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).

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

Enkele voorbeelden van bestedingsdoelen zijn: een bezoek aan een tuincentrum met
de rolstoelbus, een weekje op vakantie op een boot, bijdrage geestelijke verzorging en
vervoer met een rolstoelbus naar musea en andere divers open lucht attracties. Zaken
die onze bewoners enorm waarderen. Op dit moment wordt vermogen aangehouden
voor een rolstoelbus en voor allerlei zaken behorende bij de oplevering van de
nieuwbouw van het Woonzorgcentrum zoals orgels voor elke huiskamer, bijbels voor
elke woonkamer en aankleding rolstoel toegankelijk tuinmeubilair.

Open

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

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Met het
personeel wordt een dienstverband afgesloten voor een periode van 7 maanden. Bij
wederzijdse tevredenheid wordt een contract voor onbepaalde tijd verleend. Het
contract valt onder de CAO verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg, kraam- en
jeugdgezondheidszorg.

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.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het bestuur realiseert de doelstelling door gelden in te zamelen door onder meer: 1.
aan kerkenraden een verzoek te richten om of een collecte te houden of een gift te
verstrekken; 2. het werven van donateurs en het ontvangen/verwerken van giften. Dit
vindt plaats door de aanwezigheid van bestuursleden op de jaarlijkse herfstfair en door
wervende bijdragen te plaatsen in Salutem. Verder wordt een bijdrage verstrekt aan
allerlei zaken die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden.

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

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

€

330.346

Herwaarderings
reserve

€

€

€

330.346

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

€

236.479

€

236.479

€
€

9

+
€

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

€

330.355

257.624

207.743

+
€

207.743

25.000

10

+
€

9

€

+
€

10

+
Totaal

+

€

257.624

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

72.731

Totaal

€

330.355

+
€

236.489

€

3.746

€

236.489

+

+

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld op basis van RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties –zonder– winststreven.
Boekjaar
Het boekjaar loopt in overeenstemming met artikel 11 lid 1 van de statuten van 1 januari tot en met 31 december. De Stichting is opgericht op 13
december 1990.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passivaActiva en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de actuele waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit bank- c.q. spaartegoeden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

94.994

Overige baten particulieren

€

75.198

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

€

Overige baten

€

10

Som van de baten

€

225.353

€
€

1.000

€

63.441

170.192

€

64.441

55.151

€

36.818

+

+

€
€

225.343

+

+
101.259

€

+

€

10

€

101.269

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

167.258

€

78.116

Aankoop en beheer

€

6.269

€

3.910

Voorlichting en bewustwording

€

€

5.770

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

25.000

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Bankkosten

€

558

Besteed aan doelstellingen

€

174.085

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.387

Som van de lasten

€

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

+

€

655

€

113.451

+

€
€

2.078

175.472

€

115.529

0

€

0

+

€
49.881

€

-14.260

In het verslagjaar is bijgedragen aan de kosten van de Geestelijk Verzorger. I.v.m.
Covid-19 is de geplande bewonervakantie geannuleerd, derhalve zijn daar geen
kosten voor gemaakt. De kosten voor de exploitatie van de rolstoelbus omvatten de
motorrijtuigenbelasting en de verzekeringskosten.
De bijdragen aan attenties van medewerkers betreffen een presentje in het voorjaar
voor alle medewerkers om hen een hart onder de riem te steken ten tijde van
Covid-19, alsook de eindejaarsattenties.
In het verslagjaar zijn twee orgels en een keyboard aangeschaft ten behoeve van de
bewoners van Salem.
De overige uitgaven t.b.v. Salem betreffen het verzorgen van een welkomstbloemetje
voor nieuwe bewoners.

Open

+

