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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

P.P.A. Beerkens

R. Venkataraman

S.L. Bakker

P. Burgers, A J Sassen-Jansen

Nederland

1 2

1 8 1

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

J.C.M. Debets, J Zoodsma

Stichting Stem in de Stad

www.stemindestad.nl

Nieuwe Groenmarkt 22

info@stemindestad.nl
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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?

De stichting heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn als een vorm van 
diaconale presentie te midden van de humanitaire noden in stad en samenleving.
De stichting vervult een brugfunctie tussen kerk en samenleving.
De taakstelling komt voort uit de diaconale en pastorale taken van kerkelijke 
gemeentes en parochies is een toegevoegde wijze van werken vanwege de grote en 
nieuwe problemen en thematieken waarvoor de plaatselijke kerken zich geplaatst zien.

Het organiseren van activiteiten die passen in de doelstelling.
Het exploiteren van aanloop- en stiltecentrum.

Subsidies, donaties en giften
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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).

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers 
worden betaald volgens de CAO van Kerkelijk werkers van de PKN.

https://www.stemindestad.nl/wp-content/uploads/2021/06/SidS-Jaarverslag-2020-web.p
df

De inkomsten worden besteed aan inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat, 

vanuit de waardering voor wat wordt gedaan voor mensen die elders buiten beeld 
blijven.

https://www.stemindestad.nl/wp-content/uploads/2021/06/SidS
-Jaarverslag-2020-web.pdf

Open

Open
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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.

25.000 25.000

58.008 111.538

26.425

104.256

15.000 15.000

3.739

136.172 150.063

176.631 201.244

316.391

40.000 40.00026.425

450.811 542.845

424.386

191.172 205.063

450.811

29.633

48.153

0

465.059

29.633

513.212

542.845

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://www.stemindestad.nl/wp-content/uploads/2021/04/SidS-JAARREKENING-2020-verkort-was-getekend.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

9.919 8.234

0 0

55.590 81.973

65.509 90.207

91.257 98.257

802.592 800.671

959.358 989.135

8.400 8.400

31.987 59.123

999.745 1.056.658

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 

een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

+ +

Besteed aan doelstellingen

(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

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.

339.719

1.012.146

697.900

-1.490

352.695

1.084.485

680.919

-1.212

672.427

672.427

731.790

731.790

2020 2019 (*)

https://www.stemindestad.nl/wp-content/uploads/2021/04/SidS
-JAARREKENING-2020-verkort-was-getekend.pdf

Open

https://www.stemindestad.nl/wp-content/uploads/2021/04/SidS-JAARREKENING-2020-
verkort-was-getekend.pdf

-13.891 -29.039
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