Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vitis Welzijn

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 7 9 1 8 1

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

Verdilaan 88

Telefoonnummer

0 1 7 4 6 3 0 3 5 8

E-mailadres

info@vitiswelzijn.nl

Website (*)

www.vitiswelzijn.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5 2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 2 0 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

L. Koornneef

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio Westland, gekenmerkt door
participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.

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 ten doel zich in te zetten voor een vitale samenleving in regio
Westland, gekenmerkt door participatie, ontmoeting, zorg voor elkaar en al hetgeen
hiermee verband houdt. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
-ondersteunen van kwetsbare burgers, zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen en
mee kunnen doen aan de samenleving;
-stimuleren van mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en te letten op elkaar
-organisaties en mensen die op zoek zijn naar hulp, of hulp aanbieden, te verbinden
De stichting biedt daartoe dienstverlening, bestaande uit informatie en advies, welzijnsdiensten en welzijnsactiviteiten en uiteenlopende voorzieningen voor vrijwilligers,
mantelzorgers en maatschappelijk stagevragers en -aanbieders.
De stichting zal adequaat inspelen op wensen en eisen in de meest ruime zin welke in
de toekomst in de samenleving ten aanzien van haar doelstelling zullen ontstaan
Het werkgebied en de doelgroep van de stichting bestaat uit de inwoners van de
gemeente Westland en voorts van plaatsen en gemeenten die door de directie
na overleg met en goedkeuring van de Raad van Toezicht worden bepaald.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via subsidies, opdrachten, sponsoring en eigen bijdragen
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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.

Open

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

De leden van RvT krijgen een vergoeding afhankelijk van de functie. De bedragen
liggen lager dan de maxima die gelden voor een fiscale vrijwilligersvergoeding.
Directeur/bestuurder ontvangt beloning conform CAO sociaal werk en binnen richtijnen
WNT.
Het personeel valt onder de CAO Sociaal werk.

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.

Buurtwerk (incl Westland Ontmoet)
Vrijwillige inzet
Welzijnsdiensten
Vervoer
De Vereeniging
Maatjes
Welzijnsadvies
Mantelzorg
Cursussen & Lotgenoten contact
Jongerenwerk

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

246.977

339.083

€

+

€

246.977

+
339.083

€

240.396

Continuïteitsreserve

€

800.834

€

659.797

Bestemmingsreserve

€

712.941

€

631.728

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
2.440.739

€

+

1.958.343

+
€

2.681.135

€

2.928.112

31-12-2020 (*)

€
136

€

+

136

+

€

1.513.911

€

1.291.661

Bestemmingsfondsen

€

10.000

€

12.413

Voorzieningen

€

19.170

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.385.031

Totaal

€

2.928.112

164.933

2.123.276

+

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

€

+
€

2.462.359

€

1.158.285

€

2.462.359

+

+

Algemene reserve
Reserve gevormd door de resultaten van Hoek van Holland en bestemd voor verbouwingen en inrichting van het Huis van de Wijk
Egalisatiereserve
Er wordt een egalisatiereserve aangehouden van maximaal 10% van het aangevraagde subsidiebedrag en de overige begrote inkomsten om
tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen
Bestemmingsreserves
Reserve Plusbus heeft ten doel om de bestaande vervoermiddelen te kunnen vervangen
Reserve ontwikkeling & inventaris is gevormd voor verdere professionalisering ontwikkeling en inrichting van de organisatie.
Betreft inrichting en onderhoud van de locaties en de personele voorzieningen
Voorziening personeel
De voorziening personeel is gevormd voor personele lasten indien sprake is van langdurige ziekte en uitdiensttreden als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het gehanteerde disconteringspercentage bedraagt 0,0%.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.348.947

€

1.353.417

Subsidies van overheden

€

4.180.488

€

4.028.371

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

149.160

€

117.057

Overige subsidies

€

20.499

€

8.333

Baten van subsidies

€

4.350.147

€

4.153.761

Baten sponsorbijdragen

€

21.600

€

21.558

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

13.554

Giften

€

13.554

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

19.446

€

19.695

€

19.695

€

8

€

17.321

+
5.753.694

€

5.565.760

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

355.307

€

458.506

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.196

€

6.292

Personeelskosten

€

3.806.759

€

3.646.096

Huisvestingskosten

€

901.618

€

910.081

Afschrijvingen

€

93.316

€

86.404

Financiële lasten

€

11.468

€

4.650

Overige lasten

€

359.778

€

281.832

Som van de lasten

€

5.531.442

€

5.393.861

Saldo van baten en lasten

€

222.252

€

171.899

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

Subsidievoorwaarden
Voor de subsidies van de gemeente Westland gelden de toepasselijke verordeningen
uit de Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Subsidieverordening Westland 2016
(ASV 2016) Op 10 december 2021 heeft de gemeente Westland vastgesteld dat Vitis
Welzijn de activiteiten waarvoor in 2020 subsidie is aangevraagd heeft uitgevoerd en
dat ook aan de overige subsidievoorwaarden is voldaan. Voor de subsidie over het jaar
2021 is de verwachting dat in de 2e helft van 2022 deze vaststelling wederom zal
plaatsvinden.
Bijdragen activiteiten zijn lager, door corona maatregelen zijn wijkcentra een periode
gesloten en activiteiten geheel of gedeeltelijk stopgezet.
Verantwoording bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Bezoldiging Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding afhankelijk van de functie.
Enkele leden hebben afgezien van deze vergoeding.
De bedragen liggen lager dan de geldende maxima die gelden voor de
verantwoordingsplicht in het kader van de WNT.
Lasten activiteiten zijn lager, door corona maatregelen zijn wijkcentra een periode
geslotenen activiteiten geheel of gedeeltelijk stopgezet.

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

Open

