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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

veur -noppes
5 6 1 5 3 1 1 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

brummelkant 2
0 6 2 3 1 3 1 9 9 9
e.a.dobber@gmail.com
www.veur-noppes.nl
8 5 1 9 9 4 6 6 0
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

0
1 0

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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

e.a.dobber
ria de vries
inga drews
sandra hulshof

02 van 06
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Algemeen (vervolg)

de stichting heeft als doel : het op een duurzame manier investeren in de participatie

Doelstelling
en ontwikkeling van mensen in de provincie groningen,die zonder exstra (financiele)
Statutaire doelstellingsteun aan de zijlijn van de samenleving dreigen komen te staan .
van de instelling.
wij willen dit bereiken door het uitoefenen van een weggeefwinkel waar mensen
Wat wil de instelling goederen kunen inbrengen en verkrijgen .
bereiken?
door het ontplooien ,stimuleren en coordineren van andere activiteiten die aan het doel

bevorderlijk kunnen zijn .en door samenwerking met instellingen en organisaties die op
soort gelijke gebied als dat van de stichting werkzaam 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.

wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag op het bezoekadres en daar

Welke werkzaamheden
invantariseren we de binnengekomen goederen (huisraad en kleding ) en daar
verricht de instelling? verspreiden we het gratis aan de ingeschreven gezinnen . door het gratis verstrekken
Wanneer worden
van deze goederen hebben de gezinnen weer wat finciele armslag
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

er is een waarderings subsidie vanuit de gemeente om de vaste lasten kunnen betalen

Hoe krijgt de instellingen de rest komt van donateurs
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Algemeen (vervolg)

de subsidie word gebruikt aan de vaste lasten en de donaties aan het verwerken van

Op welke manier
de afval (stort kosten en benzine )
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 (bijvoorbeeld spaar rekening,
beleggingen etc).

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

n.v.t

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

wij zijn het gehele jaar open op het bezoek adres met uitzondering van de

Activiteitenverslag kerstvakantie .
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

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

€
Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

€
Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

€

Herwaarderings reserve

€

€

Overige reserves

€

€

0

+

€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa€

€

€

€

Liquide middelen €

€

Voorraden

Effecten

+
€

Totaal

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

€

0

0

0

+

+
€

+
€

+
€

0

0

€
0

+
€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

+
Totaal

€

0

+
€

0

0

+
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Staat van baten en lasten

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

€

€

€

Subsidies van overheden

€
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven
Overige subsidies

€

€
0

+

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

€
360

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

360

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

Giften en donaties van particulieren

Som van de baten

Lasten

€

€

+

0

0

€

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

€

€

0

0

+

+

+
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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.

Open

