Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

Stichting Seniorweb Noordoostpolder
3 9 0 8 3 2 9 1

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

Activiteiten: Atlantischestraat18,8303VW Emmeloord

Telefoonnummer

0683382721

E-mailadres

info@seniorwebnop.nl

Website (*)

www.seniorwebnop.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 5 6 4 2 1 2

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 6

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
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

J.B.Harwig

voorzitter

Bestuurslid 2

H ter Veen

secretaris en PR

Bestuurslid 3

W. Braam

penningmeester

Bestuurslid 4

H.Smit

les-hulpcoordinatie

Bestuurslid 5

J.G.Koning

algemeen.adjunct

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

G.Feddes,websitebeheer
L.Kuipers onderhoud en techniek

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

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: ------------------------------------------------------------------------------a. vijftigplussers de gelegenheid te bieden te leren omgaan met en/of gebruik te maken
van personal computers en/of internet; ---------------------------------------------------------------b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting wil bereiken
c. om binnen de huidige generatie 65-75-plussers alle ouderen te helpen zich de
gebruiksbeginselen eigen te maken van computer.laptop,tablet en smartphone, met het
doel zich zo lang mogelijkte zelfstandig te kunnen handhaven in onze zich steeds meer
digitaliserende samenleving.

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?

a. Wekelijks vrij spreekuur,inloop voor individuele vragen en problemen op ICT-gebied.
1 op 1 kan een verdiepingsvervolggesprek/onderteuning plaatsvinden.
b. Op aanvraag verzorgen van workshops en cursussen.
c. Telefonische hulpdienst
d. Zo nodig hulp aan huis
Op deze wijze wordt bijgedragen aan de doelstelling om de oudere te helpen zich
onafhankelijk zelf te redden op het bredere terrein van digitalisering.
De animo voor cursusen neem plaatselijk en ook landelijk af.
Ouderen willen graag antwoorden en hulp bij specifieke persoonlijke problemen in
plaats van een bredere cursus.
Al het vorenstaande draagt bij aan de omslag van aanbodgerichte naar vraaggerichte
dienstverlening van de stiching.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit cususgelden en vergoedingen voor hulp aan huis en 1op1
verdiepingscontacten alsmede de vrijwillige bijdragen spreekuur/inloop.
Deelname aan de Rabo-clubactie levert jaarlijks een voor de stichting substantieel
bedrag op
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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.

De financiele middelen worden besteed aan huur, kleine uitgaven, koffie/thee,
onderhoud apparatuur en een jaarlijkse vrijwilligersattentie.
De in de afgelopen 20 jaar opgebouwde reserve wordt hiervoor zo nodig ook
aangesproken.
Voor de lopende uitgaven houdt de stichting een rekening-courant aan en voor de
reserve een spaarrekening, beide bij de RABOBank.
Hoewel het jaar 2022 nog niet ten einde is en omdat er geen financiele transacties te
verwachten zijn is voor het financiele deel uitgegaan van voor 2022 de laatst
beschikbare/bekende cijfers in de vergelijking met het kalenderjaar 2021.

https://www.seniorwebnop.nl/images/downloads/Beleidsplan_20192022.pdf

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

Alle vrijwilligers zijn onbezoldigd

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.

Een apart activiteitenverslag is er niet.
De activiteiten zijn beschreven in de voorgaande onderdelen.

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

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

1 2

2 0 2 2

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

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

750

€

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

750

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

10.758

€

10.828

+
€

+
2.000

+
10.828

+
Totaal

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

€

11.508

31-12-2022

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2021 (*)

€

11.508

€

+
€

€

10.758

2.000

Passiva

12.828

+
€

11.508

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

12.828

12.828

+
11.508

+
€

12.828

De waardering van de materiele vaste activa (inventarissen) is tegen vervangingswaarde.
De liquide middelen betreffen de lopende rekening en spaarrekening bij de RABOBank.
Eind 2021 kwam het bericht dat de stichting het lokaal in de school aan de Fjord in Emmeloord moest gaan verlaten.
In 2022 heeft dit zijn beslag gekregen in de verhuizing naar het buurthuis aan de Atlantische staat in Emmeloord alwaar op een vast dagdeel inde week
zitting wordt gehouden.
Omdat we daar geen "eigen" ruimte is, (alleen voor een paar laptops), is om niet afstand gedaan van de grotendeels al behoorlijk afgeschreven
inventarissen en resteren alleen nog de laptops.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Subsidies van overheden

€

€

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

€

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

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

80

+
80

€

647

€

877

€

1

230

1

+
Som van alle baten

Lasten

€

+
€

81

878

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

84

Communicatiekosten

€

€

177

Personeelskosten

€

€

134

Huisvestingskosten

€

€

750

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

880

Overige lasten

€

151

€

429

Som van de lasten

€

151

€

2.454

Saldo van baten en lasten

€

-70

€

-1.576

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.

De huisvestingskosten bstaan uit huur lokaal school.
Onder overige lasten zijn de kosten vemeld van verzekering,bankkosten telefoon en
koffie/thee.
De personeelskosten betreffen de nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers
Onder financiele lasten staan de PR-kosten/advertentiekosten.
De overige baten betreffen bankrente.
De opbrengst van de Raboclubkas- actie staat onder overige giften.
Resultaat actie 2022 is 595,13.

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

Open

