
Standaardformulier
pu blicatieplicht
ANBlAlgemeen

Algemene gegevens rnstelling

Naam

Nummer Kamer

van Koophandel (*)

De Stad Heeft Je Nodig

:6 8 6 I2 4 6 3 i

Contactgegevens. Vul minimool l van develden Adres,'felefoonnummer ofE-mailadresin.

inckelersweg 40

:

i0641151551

nfo@destadheeftjenod ig. nl

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Webs¡te (*)

RStN (**)

Actief in sector (*) r en milieu

ig.nl

Secundaire sector (indien van toepassing) -

Secundaire sector (indien van toepassing) -

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)
iNederland

Aantal medewerkers (*) i.................,........,......i Betooldepersoneelsledeningemiddeldoantolftegedurendehetboehiaor.

Aantal vrijwilligers (*) i.....r........-7..,-5..i vriiwiltigersdiezichregelmotig(meerdan3heerperjoor)inzettenvooruwinstelling.

\

Stetutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid

Tervoort-van der Maden

Functie bestuurslid

iJ.G. Verhoeven

de Bruijn ngmeester

Overige informatie

bestuur (*)

Doelgroepen (*)

(m e er d er e o pti e s m o g el i jÞ)

iX: Algemeen publiek

i : Alleenstaande ouders

i i Analfabeten

i .i Chronisch zieken

: i Dak- en thuislozen

i i Dieren

: : Gedetineerden

: : Gelovigen

i i Gemeenschappen

:.,.,.i Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

i i 5lachtoffers van geweld

i i Slachtoffersvan natuurrampen

i.....i Slachtoffers van oorlog

i.,...i 5lachtoffers van seksueel misbruik

i .i Studenten

i : Verslaafden

: i Vluchtelingen

:.....: Vrouwen en meisjes

: i Werklozen

: r Wildlife

: i Overig

o

e

(*) Optioneel veld, n¡etverpl¡út (**)Verplichtveld, ookvoor buiten Nederland gevestigde instellingen
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Algemeen , rrrtvorq

Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling

bereiken?

iDe Stichting heeft het doel een subsantiële en additionele bijdrag te leveren aan een i

:pJ-gltigH gn qgf{!:z_?.!1!-ê-:!-e-,êL-o.{nggying.in:.9-e-99!Trg9flf-ê:u-qilt9_mHn gmggvilIg met Þghgfp_ :

ivan de vrijwillige participatie van haar burgers, zij draagt bij aan de bescherming van 
¡

;natuur"en mi{ieu;'daarsnder"begrepen"de"bevordering"van duuzaamheid openbare :

iiüíintë ëi'iäää'hêTi¡üël2iiiï Väñ dë büisëiö'rriï dè" iëgiö HääilëiTi ëiì VööitS äf'hètöêëri mët i

ieen.rechtstr.eeks.of.zijdelings.verbanã..houdt of .dáartoe.bevordeliik.akn.zijn,..alles.in de !

iruimtstë'zln"dës'w00rds: """'

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op ondeßtlonde vrogen of vul no de lootste vroog over het beleidsplon de url in noar het beleidsplan.

ln ditbeleidsplon moetminimool ontwoord gegeven worden op dein ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplon.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneerworden

welkewerþaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

:ö' ;äibi;äilö m¿iää il*óö; üä ää ;iàä 6 vèistérr<en en tègel¡¡kóüld i

'arbêidskanssen'voorultkê-rfïgg..ggrggrrti.g9_e.n._tp_.ygrgr.glgn;.\,\?g.r!f!..9-ë.. sti_cl'Ín9..!'n..êJ...................:

!ämöäööädäuis ön ädöptänieñ. Ëön ämliäööädéüi öñ ädöptänt is eäñ iñwónéi d¡ä äen :

:belangrijke'bþrage'{evert"aan'het shssn;'heel'en'veilig'houden van de stad'i'Binfien"""" :

:iüíjktéärñö vüëikt dë ötiöhtíäö'iriëT äääè-'iïët läñgdüiigè wëikëlöz'ëñ; äiët riTëñäêñ iñêT :

:een.beperking.of.zonder.arbeidsperpeetief .die.zinvo[.werk.doen...De..wijktearne.hot¡den....i

Hoe kriigt de instelling

inkomsten?

iü;iËhiñö krùgt¡äärrijk" ä"ñ oiiä'äö; ;ä" ööääilärä"ää" ñv, iniiiäi¡äi nä'ilä dä :
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Algemeen vctvorrl

iöäödäæ; i;käñte" ffiää 'äi;ä'ä ËËää ää" üi¡¡*iriü;;;öädilö i
Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw instellin g v erm ogen

oonhoudt,vul dan in

woor en op welke monier

ditvermogenwordt

aangehouden (bijvoor

beeld spaarrehening,

beleggingen etc).

Url van het beleidsplan

Vul delinþinwoor het

b el eidsplon te vin den is.

Open

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeling).

Act¡viteitenverslag

Noem de octiviteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvulbij devolqende

vroog de url in noor het

octiviteitenversl o g, of de

url no or het joorreÞening

als doarin de od¡vtteiten

van het betreffende

b o ekjo o r d u i d el îjh zi j n

beschreven.

iË röäï;iú ää ä'u"";ådäñääiiäiöä'"é"èr'ätäi'ärääñ üâ^ Ë¡s"ä¡äüæn;. Ëän 
¡

:-s_i9nfl!-e-r:tf'9!Þ..-e-H!].$-e!ging_v?!:!ëen_qfw-üKing qp_ hët Þ991-d-llv_?tit9jt!n gg 
-o-p9nþ..?le_...... ,iruimte. !

:24. adoptanten'.hebben'zich"ingezet voor'het ruimen"van zwerfafual; venrvijderen van"" """:

iíllèsäälgëpläät5tafüäf,ëäädüiSëiëäVänïnëdebüÌöëiö'öVëiätuäl5öhêidiäö."""" i

i29.sehippers.zorg€n voor.de.dagelijkse.bernensing.van..de Fietsveerpont.::............................'..'..ì

Urlvan het activiteiten- ihttps://destadheeftjenodig.nl/wp-contenUuploads/2O22llOlJaawerslag-2j21
verslag. Vul de linþ. in woor het rDSHJN.pdf
lcl¡v¡te¡tenveßlog te vinden is. i

Open
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B¿lâil\

Balansdatum

Activa

lmmaterièle vaste acùva

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen €'

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

:a :
a

31-12-2021 31-12-2020 (.) Passiva 31-12-2021

€

€

€

€

......... i Continuiteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings-

feserve

Overþe reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Januan.

31-12-2020 (")

€

ic
:t;-f

¡€ 43.824i

L

i¿

:€

;€

i€

:

+

+

..:+

0:

+

+ :f 34 064!
................,.............,..;+

43.824i

11

55.389i

L. i-:t

i€
:.......

:Ê:È

€

!€ 55.389i
,..........'....'.''',,.,'''.''.......': +t,...L-) ;€

I r" :+ :€ 34.536i
;......................................:

34.536i

55

:z ::<i

4721

€ 34.536:

+ +

:€ 55

Toelichting

Geef hier een

toel¡chting bij de

bolans ofvul de url

noor dejoorreÞening

in alshier een

toelíchting tn ¡s

0pgenomen.
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Slaat van baten en lasten

Baten

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

Som van alle baten

Lasten
I nkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

2021 2020 (.)

€

...: +
€

:..............................................................: +

€ 0: i€
9:

78 i-:{€ 95

€ ¡€

€

:€

:€ €
:..............................................................: +

i€
:........

:a

€

€ iz
:t1 11.67

+ +

€ 112. i€
1....

i-

:€ l€ i
:........,.....................

i € 321i

2

ia
:t

1

€

€ €

€

' ic

54 :. 70.

57 72.

Saldovan baten en lasten

:t
:

55

+

34.

+
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51ðat varì b.ltpn en l¿5[p¡ rIrrf1r1¡i

https://destadheeftjenodig.nl/wp-content/uploads/2022llOlJaarrekening-Stichting-DSHJToelichting

Geef hier een toelichtîng

b¡j de staotvon boten en

losten ofvul de url noar

de joorreÞening in ols hier

een toelichting in is

opgenomen.

Url van de laarrekening
Vul delinþ.in noor de

joorreheníng ols u deze

oohhebt gepubliceerd.

:httös :i/destäd ñééftjänöd
ihtin g-DSHJN -2021 .pdf

i g. nl/wp-contenUu ploads/20221 1 Open


