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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: Scheppen en stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een handicap of beperking;

Bieden van een zinvolle tijdsbesteding voor vrijwilligers;

Aanbieden van stageplaatsen en leer-/werk plekken;

Verzamelen en verwerken van bruikbare spullen en deze voor een redelijke prijs verkopen;

Bevorderen van hergebruik om zo het milieu minder te belasten;

Toepassen Governance Code Sociaal Werk.
	53_ML: Om de doelstellingen te realiseren wordt een Kringloopwinkel geëxploiteerd zonder winstoogmerk.
In de Kringloopwinkel bieden wij mensen een beschutte werkomgeving en een zinvolle dagbesteding waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Leerlingen kunnen hier tijdens een stage ontdekken wat er komt kijken bij het exploiteren van een kringloopwinkel.

De ingebrachte spullen krijgen een tweede leven en worden voor een redelijke prijs verkocht in de winkel. Spullen die niet meer goed genoeg zijn om opnieuw te gebruiken, worden zoveel mogelijk gerecycled. Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor komen er minder spullen op de afvalberg wat goed is voor het milieu.
	54_ML: De verkopen in de winkel vormt de belangrijkste inkomstenbron.
Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Gemeente Amstelveen voor het onttrekken van spullen aan de afvalstroom.
Ook het recyclen van spullen levert (beperkte) inkomsten op.
	56_ML: De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Zij ontvangen wel een niet-bovenmatig vacatiegeld per vergadering en kunnen eventueel gemaakte onkosten declareren.

De directeur-bestuurder wordt marktconform beloond. Voor de overige werknemers van de stichting wordt de CAO Sociaal Werk gevolgd.

De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gebaseerd op de regels van de Belastingdienst.
	57_ML: www.boemerang.nl/DeBoemKringloopwinkel/...




	55_ML: De inkomsten stellen ons in staat om mensen met een beperking een werkplek te bieden (een deel wordt betaald als werknemer of als vrijwilliger).

Het vermogen van de stichting staat op een spaarrekening en wordt aangehouden om de continuiteit te waarborgen. Hiermee kunnen (onverwachte) grote uitgaven of inkomstenderving (bijv.lockdown i.v.m. Covid) worden opgevangen.
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	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Immateriële vaste activa betreft goodwill bij de overname van spullen uit de failliete boedel van de voorganger Cardanus.
Materiële vaste activa betreft de bestelwagens en de kantoor-/winkelinventaris. De toename wordt verklaard door de ingebruikname van een nieuw groter en duurzamer (zonnepanelen) pand in november 2021.

De afname van de Liquide middelen en de Continuïteitsreserve is te verklaren door de investering in het nieuwe pand, en de inkomstenderving door de gedwongen lockdowns i.v.m. Covid in 2021.

De voorraden bestaan uit ingebrachte spullen en worden gewaardeerd tegen het symbolische bedrag van 1 euro.
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	3_ML: De omzetdaling in 2021 is het gevolg van de verplichte lockdowns i.v.m. Covid. Dit werd onvoldoende gecompenseerd door de bijdragen van de overheid; NOW en TVL onder Overige baten.

Door de uitbreiding van het personeelsbestand en verbetering van de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, zijn de Personeelskosten gestegen.

De huisvestingskosten en afschrijvingen zijn gestegen als gevolg van de in gebruikname van een nieuw pand.

De Overige lasten zijn gestegen als gevolg van enkele eenmalige kosten (waaronder een nieuwe juridische structuur met een RvT en een directeur-bestuurder).

Door lagere inkomsten dan begroot en gestegen lasten resulteerde 2021 in een verlies.
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