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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 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

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	51_ML: De stichting dient een algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting bij de Soete Moeder stelt zich ten doel:
- Het bevorderen van participatie en integratie, ontplooien en ontwikkelen van jonge mensen met een beperking
- Het initiëren van activiteiten in de wijk en de buurt om de sociale cohesie te bevorderen
- Het voeren van ecologische en biologische bedrijfsvoering binnen de projecten
- Het behouden van cultureel en monumentaal erfgoed
- Het stimuleren en culturele en kunstzinnige activiteiten in provincie, stad of wijk
	53_ML: Het beleid van het bestuur is gericht op: - Het creëren en continueren van contextrijke praktijkplaatsen voor deelnemers en de samenwerking met vaste partners (verwijzingen, inkoop) te verstevigen. Het aantal in 2020 aan te bieden trajectplaatsen (leerwerktrajecten én dagbestedingstrajecten) wordt naar beneden bijgesteld; huidige - en potentiele deelnemers hebben een grote en intensieve begeleidingsbehoefte. Deze deelnemers passen daardoor onvoldoende op de geboden leerwerkplekken. Verwijzers hebben gemeld dat de inkoop van trajecten in 2020 niet zal toenemen, wegens gebrek aan geschikte kandidaten en gebrek aan geld.- Het op den duur integreren van het Leerwerkconcept én de activiteiten van de stichting in BV Kloosterhotel de Soete Moeder. BV Kloosterhotel de Soete Moeder wil een inclusieve werkgever zijn, die personen in een kwetsbare positie leer-, ontwikkel - en werkmogelijkheden biedt. - Het bijdragen aan de sociale cohesie in eigen stad en wijk, door vrijwilligersplaatsen en – ontmoetingen te organiseren en dit mede vorm te geven vanuit landelijke en lokale initiatieven.
	54_ML: De baten worden gerealiseerd door ontvangen subsidiegelden en door inkomsten uit trajecten van opdrachtgevers.Huurinkomsten worden verkregen van BV Kloosterhotel de Soete Moeder
	56_ML: Er is geen sprake van een bezoldiging van de bestuurders. De projectleider heeft salaris ontvangen adhv CAO sociaal werk.
	57_ML: Er werden 3 dagbestedingstrajecten en 7 leerwerktrajecten uitgevoerd.8 deelnemers stroomden uit.Door COVID - 19 zijn er in 2020 geen nieuwe deelnemers ingestroomd.Werkplekken waren niet meer beschikbaar wegens lockdown en sluitingsperiodes van het hotel. Deelnemers zijn alternatieve geboden, telefonisch en digitaal is contact onderhouden.de Soete Moeder is lid van WMO cooperatie de Meijerij. Wij leveren aan hen Dagbesteding.Iedere deelnemer heeft eigen begeleleidingsplan en persoonlijke doelen worden daar in geformuleerd. WMO de meijerij keert jaarlijks een bedrag uit aan hun leden. ( social return)Voor de overige activitieten is het jaarverslag 2020 beschikbaar op de website:www.bijdesoetemoeder.nl bij downloads.
	55_ML: Verkregen inkomsten worden besteed om de kosten te dekken. Eventueel vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening. Dit was in 2020 niet meer het geval.
	56: 
	_MLT: http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bij-de-soete-moeder
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	knop: 
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	5_ML: Afname van liquide middelen door zeer beperkte opbrengstenstroom en een afname van de langlopende en kortlopende schulden, welke met de daling van de liquide middelen samenhangen.
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	3_ML: De baten van de Stichting bestaan uit beperkte subsidiegelden, doorbelasting van huurgelden en gelden gas - water en licht aan het Kloosterhotel en omzet social return, alsmede omzet dagbesteden. De financiële baten betreft resultaat deelneming Kloosterhotel.De lasten bestaan uit afboeken lening en de reguliere (sterk verminderde) overige lasten.   
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