Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Jongerenkerk Venlo
4 1 0 6 3 0 9 6

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

secretariaat : Herungerstraat 190 5911 AM
0 6 2 0 2 8 1 1 3 3

E-mailadres

mj.hvh@home.nl

Website (*)

www.jkvenlo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 5 1 3 3 2

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

3 0

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

Gerrie Gijsen

Secretaris

Marieke van Heijst

Penningmeester

Jan Lammerse

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?

Wij laten ons inspireren door verhalen en gebeurtenissen van toen en nu. Door
mensen die door God zijn erkend en herkend zoals Jezus van Nazareth. Je kunt
nieuwe ervaringen opdoen en een relatie leggen naar je dagelijkse leven met alle ups
en downs.
Ons streven is mensen bewust te maken van en aan te zetten tot meer betrokkenheid
bij de samenleving. Dit doen we door maatschappelijke activiteiten binnen en vooral
buiten onze gemeenschap te organiseren en door te voeren. De zorg voor en het
medeleven met kwetsbare mensen willen we niet alleen met woorden, maar vooral met
daden invullen.
Delen wat je hebt…… delen wat je bent……

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. elke zondag om 10 uur een viering, waarna samenzijn en bij een kop koffie
uitwisseling van ervaringen en opdoen van inspiratie.
2. Solidariteitsmaaltijd, elke woensdagmiddag waar 15 vrijwillgers zorgen dat
medemensen een warme maaltijd, aandacht en bemoediging krijgen.
3. Schuldhulpmaatje, door 15 vrijwilligers worden de schulden in kaart gebracht en
samen naar oplossingen gezocht. gemiddeld worden elk jaar op deze wijze 100
mensen naar zelfredzaamheid geholpen.
4. Fairtrade-groep Zij dragen de gedachte van eerlijke handel en duurzaamheid door
gespreksbijeenkomsten uit en kijken welke oplossingen zelf toe te passen zijn.
5. Wel en Wee-groep, zij bezoeken medemensen, die vergeten worden of die
langdurig ziek zijn.
6. Facilitering van2x in de week een douchgelegenheid voor daklozen. Dit in
samenwerking met The Free Gospel Church, gemeente Venlo en andere partners.
7. Onze pastor is altijd bereikbaar om mensen in nood te ondersteunen. Door zijn grote
netwerk in de dak-en thuislozen scene en de armoedebestrijding kan hij vaak op
onbureaucratische wijze voor verlichting zorgen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

door ondersteuning van de bezoekers
door collectegelden
via subsidie van de gemeente Venlo
via verschillende fondsen
door dienstverleningen uit te voeren
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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).

door de onder hoofdlijnen Beleidsplan genoemde activiteiten te faciliteren

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).

Het statutaire bestuur ontvangt geen enkele vergoeding

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 voor uitgevoerde activiteiten en het actuele program onze web-site: www.jkvenlo.nl

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

onze pastor wordt voor 16 uur per week volgens de CAO zorg en welzijn vergoed
De muzikale opluistering wordt op minimaal vrijwilligers niveau vergoed

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

1.800

€

3.300

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.788

€

5.000

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

€
17.460

€

+
€

5.703

+
€

24.048

14.003

+
Totaal

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

€

24.048

€

+

14.003

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

17.037

€

13.202

Kortlopende schulden

€

7.011

€

801

Totaal

€

24.048

€

14.003

+
€

+
€

0

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.659

€

3.005

Subsidies van overheden

€

5.000

€

7.100

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

7.580

€

5.740

Overige subsidies

€

€

3.273

Baten van subsidies

€

12.580

€

16.113

Baten sponsorbijdragen

€

14.427

€

12.917

Giften en donaties van particulieren

€

5.170

€

4.186

Nalatenschappen

€

2.000

€

1.950

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

884

Giften

€

8.054

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€

+

€

83

€

6.219

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

36.720

38.254

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

21.441

€

23.776

Huisvestingskosten

€

4.590

€

4.957

Afschrijvingen

€

1.500

€

1.773

Financiële lasten

€

6.889

€

5.297

Overige lasten

€

2.300

€

2.451

Som van de lasten

€

36.720

€

38.254

Saldo van baten en lasten

€

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

