Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vluchtelingkinderen

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 2 0 8 4 8

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

Oranjelaan 73, 3971 HE, Driebergen-Rijsenburg

Telefoonnummer

0 3 4 3 4 1 5 9 4 4

E-mailadres

info@vluchtelingkinderen.nl

Website (*)

www.vluchtelingkinderen.nl

RSIN (**)

8 1 7 3 7 8 6 4 9

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 5

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

J. Mooij

Secretaris

vacature

Penningmeester

F. van Es

Algemeen bestuurslid

L. Touwen

Algemeen bestuurslid

G. Verkerk; P. Erdtsieck

Overige informatie
bestuur (*)

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding; uitsluitend
gemaakte kosten zijn declarabel.

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?

1. De stichting heeft ten doel:
a. financiële en praktische ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar
en ouder ten behoeve van hun opleiding, voor zover voornoemde personen binnen
Nederland verblijven;
b. het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving van de onder a
vermelde personen.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. instandhouden van een winkel met goederen die belangeloos zijn aangeboden;
b. werven en coachen van vrijwilligers;
c. aanbieden van werkervaringsplaatsen en stageplaatsen voor scholieren in het
voortgezet en middelbaar onderwijs;
d. uitvoeren van regelingen van overheidswege (rijks- en gemeentelijke overheid)
betreffende de doelgroep.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

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?

1. Begeleiding en ondersteuning van jonge asielzoekers vanaf de leeftijd van 18 jaar bij
hun opleiding en integratie in de Nederlandse samenleving. Zoeken van
werkervaringsplaatsen en stageplaatsen voor deze scholieren en ondersteuning bij
schoolwerk, taalontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving.
Ondersteuning bij de asielprocedure, indien nodig zoeken van juridische bijstand.
Alle kosten voor deze activiteiten (schoolboeken, computers, schoolgeld, reiskosten,
leges, juridisch advies e.d.) worden door de stichting gedragen.
2. Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken exploiteert de stichting de Eurowinkel
in gebouw ‘De Delerij’. Hier worden gebruikte kleding, boeken, lp’s, cd’s en dvd’s
verkocht. Deze goederen worden als maatschappelijk gedragen initiatief door burgers
om niet geschonken. De winkel staat onder leiding van een bedrijfsleider.
3.De winkel is tevens werkervarings- en stageplaats voor mensen uit de doelgroep. Zij
werken er op basis van vrijwilligheid. Dit werkt draagt bij aan hun integratie.
4. In opdracht van de gemeente Utrecht voert de stichting de LVV-regeling uit in de
gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. De stichting verwerft inkomsten via de exploitatie van de Eurowinkel waar goederen,
die om niet zijn geschonken, tegen een symbolische vergoeding worden verkocht. In
de winkel is een bescheiden leescafé ingericht waar tegen billijke prijzen koffie, thee en
kleine versnaperingen worden verkocht. De opbrengst uit de winkel is voor de stichting
de primaire bron van inkomsten.
2. In opdracht van de gemeente Utrecht is de stichting uitvoerder van de Regeling
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in de gemeenten Zeist en Utrechtse
Heuvelrug. Hiervoor ontvangt de stichting een vergoeding voor de begeleiding van
uitgeprocedeerde asielzoekers.
3.De stichting is eigenaar van het pand ‘De Delerij’ aan de Oranjelaan 73 te Driebergen
waarin naast de Eurowinkel ook enkele aan de stichting gelieerde partners zijn
gevestigd. Van hen ontvangt de stichting huurinkomsten voor het gebruik van kantooren groepsruimtes.
4. Tevens zijn er inkomsten uit donaties en giften van particulieren, organisaties en
fondsen.
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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.

Voor circa zestig asielzoekers en vluchtelingen worden de kosten betaald voor een
opleiding (lesgeld, studiemateriaal, computers, reiskosten e.d.).
Voor statushouders die in aanmerking komen voor gezinshereniging, biedt de stichting
een tegemoetkoming in de kosten.
De Eurowinkel verschaft aan vijfentwintig personen - merendeels asielzoekers en
statushouders - leer- en stageplaatsen. Zij ontvangen een kleine vergoeding voor hun
werkzaamheden. Daarnaast werken er circa vijftien andere vrijwilligers in de winkel die
eveneens een (vrijwilligers)vergoeding ontvangen op basis van gewerkte uren.
Uit de subsidie van de gemeente Utrecht in het kader van de LVV-regeling worden
voor gemiddeld twintig personen de kosten betaald voor onderdak, leefgeld en
activering.

http://www.vluchtelingkinderen.nl/De Stichting/ANBI-status

Open

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

De stichting heeft geen personeel in dienst. De functie van bedrijfsleider van de
Eurowinkel wordt vervuld door een zzp’er die op contractbasis een vergoeding voor
declarabele uren ontvangt.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vrijwilligers vergoeding; uitsluitend
gemaakte kosten worden vergoed.

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.

Zie bestuursverslag op de website (www.vluchtelingkinderen.nl/De
Stichting/Jaarverslagen).

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

www.vluchtelingkinderen.nl/De Stichting/Jaarverslagen

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

516.939

517.980

€

+

€

516.939

+
517.980

Continuïteitsreserve

€

76.261

€

52.318

Bestemmingsreserve

€

86.667

€

66.667

Herwaarderings
reserve

€

170.000

€

170.000

Overige reserves

€

€

22.237

€

+

237.593

+
€

202.190

€

719.129

€

+

+
€

332.928

288.985

1.493

€
179.953

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

18.191

€

13.191

Langlopende schulden

€

268.333

€

288.333

Kortlopende schulden

€

99.677

€

166.557

Totaal

€

719.129

€

757.066

239.086

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

757.066

+

Zie het accountantsverslag op de website (www.vluchtelingkinderen.nl/De Stichting/Jaarverslagen).

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

179.431

€

153.474

Subsidies van overheden

€

206.074

€

216.347

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

€

27.733

€

16.550

Financiële baten

€

862

€

1.158

Overige baten

€

€

+

€
€

206.074

+
216.347

€
€

27.733

+

16.550

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

414.100

387.529

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

293.592

€

301.141

Aankopen en verwervingen

€

31.710

€

32.600

Communicatiekosten

€

654

€

548

Personeelskosten

€

2.819

€

2.939

Huisvestingskosten

€

20.624

€

10.045

Afschrijvingen

€

1.041

€

1.041

Financiële lasten

€

9.951

€

10.251

Overige lasten

€

9.766

€

16.053

Som van de lasten

€

370.157

€

374.618

Saldo van baten en lasten

€

43.943

€

12.911

+

+

06 van 06

3

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.

Zie toelichting in het accountantsverslag op de website (www.vluchtelingkinderen.nl/De
Stichting/Jaarverslagen).

http://www.vluchtelingkinderen.nl/De Stichting/Jaarverslagen

Open

