Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting MaatschapGeluk
8 3 2 2 7 0 4 0

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

J.W. Hagemanstraat 34 a
0 6 5 1 3 1 7 4 3 3

E-mailadres

maatschapgeluk@gmail.com

Website (*)

www.maatschapgeluk.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 2 7 7 9 7 9 0

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

Marleen Kosterink - Stapelbroek

Secretaris

Madelon Kuijk

Penningmeester

Madelon Kuijk

Algemeen bestuurslid

Femke Werkhoven - Smit

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

2 leden Raad van Toezicht - Harry Niemeijer en Tonnie Wormgoor

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?

Het verbeteren van het geluk van kwetsbare doelgroepen door lokaal met sociaal
ondernemers projecten op te zetten in samenwerking met bestaande initiatieven,
vrijwilligers en organisaties (profit en non - profit).
En door het opzetten en ondersteunen van projecten die bestaande initiatieven
versterken en het onbenutte potentieel binnen bestaande organisaties en de
samenleving benutten en voorts hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel
het maken van winst.

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?

Projectleiding-/management en alles wat samen kan hangen met ondersteuning van
projecten: denk aan procesondersteuning, marketing en communicatie,
communitybuilding, projectplanning, onderzoek, eventorganisatie, fondsen - en
subsidiewerving, crowdfunding, beleidsadvies. De stichting beschikt over een groot
netwerk van sociaal ondernemers, die zich vrijwillig inzetten voor haar
maatschappelijke doeleinden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies en andere bijdragen. Schenkingen, erfstellingen en legaten. Alle andere
verkrijgingen en baten. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
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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).

Alle inkomsten komen ten gunste van de maatschappelijke projectdoelen. Het is
geoormerkt geld, dat uitgegeven wordt aan ureninzet van sociaal ondernemers (alleen
directe actieve uren - deze vergoeding is conform de code sociaal ondernemen),
vrijwilligersbijdragen, 1 - op - 1 door wordt gezet aan een maatschappelijke
samenwerkende partners ten gunste van het doel. De stichting maakt geen winst en
houdt alleen reserve aan voor de algemene stichtingskosten, zoals de hosting van de
website, een jaarlijks vrijwilligerspresentje en vaste administratie - en
organisatiekosten. Dit om continuïteit te waarborgen.

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

www.maatschapgeluk.nl/onsbeleid

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

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de
bestuurders vast. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden
toegekend.Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de
bewijsstukken vergoed. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een
niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

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.

De stichting bestaat net 1 jaar en de volgende werkzaamheden zijn hier verricht:
- Meerjarenplan opstellen
- Website en sociale media inrichten
- Kennismakingsgesprekken voeren met potentiële samenwerkingspartners
- Start project 1: De Verhaallijn is ons eigen 1e projectidee waar we aan het begin een
projectplan voor hebben gemaakt en een fondsenaanvraag voor hebben gedaan bij
het Oranje Fonds. Helaas zijn we niet geselecteerd. We zijn wel voornemens om dit
project, wellicht in een ietwat andere vorm. Zie ook website voor het plan.
- Start project 2: Geluksverhalen ophalen (geluk kopiëren om mensen te inspireren
online en via krant) - zie ook website voor de eerste geluksverhalen.
- Start project 3: Skatepark Eibergen: samen met (hang)jongeren, Regiobank, Elite,
jongerwerk Berkelland en vele vrijwilligers is er geld ingezameld (crowdfunding
succesvol afgerond via samenvoordebuurt.nl en gemeente heeft ook nu bijgedragen),
meegeholpen in planvorming en draagvlak gecreëerd voor de realisatie, waardoor
plannen nu kunnen worden uitgerold en het skatepark de Maat wordt gerenoveerd.
- Start project 4: Hangplek jongeren Neede: hier is begin van 2022 een start mee
gemaakt. Initiatief komt vanuit zwembad Spilbroek in Neede en de hangjongeren
aldaar. Men wil hier ook een mooie ontmoetingsplek realiseren voor jeugd. Er is een
link met het jongerenwerk in Neede, maar nog niet voldoende draagvlak onder jeugd.
- Start project 5: het Pleintje Zutphen: samen met de buurt wordt er gewerkt aan een
ontmoetingsplek.

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

www.maatschapgeluk.nl/activiteiten

Open

Open
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Balans

3 0 – 0 6 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

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

30-06-2022

30-06-2021 (*)

Passiva

30-06-2022

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

5.254

€

+
€

0

+

Totaal

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

5.254

€

4.954

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

0

€
€

300

+
€

+
€

4.954

0

+
€

€

€

€

5.254

+

30-06-2021 (*)

0

+
5.254

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

3.000

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

4.954

Giften

€

4.954

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

7.954

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

380

€

Personeelskosten

€

2.250

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

2.700

€

0

Saldo van baten en lasten

€

5.254

€

0

€

70

+

€

+
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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.

Personeelskosten zijn vrijwilligersbijdragen aan bestuursleden, 3 x een bedrage van
750 euro voor het jaar 2021.

Open

