Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Zin in Utrecht
5 8 4 3 8 7 8 5

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

Keucheniuslaan 14, 1181XX Amstelveen
0 6 3 0 3 2 1 4 6 8

E-mailadres

info@zininutrecht.nu

Website (*)

https://www.zininutrecht.nu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 3 0 3 9 8 5 9

Gezondheid - Genezing en zorg
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

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

J.F. Jongkind

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Er is tevens een statutaire Raad van Toezicht

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?

De stichting heeft ten doel ( 24 juli 2013):
a.Het begeleiden en ondersteunen van (kwetsbare) extramurale zorgbehoevenden in
Utrecht in de vorm van professionele eerste lijn geestelijk verzorging (zorg op maat)
waarbij sprake kan zijn van zowel verzekerde als niet verzekerde zorg
b. Het verzorgen van cursussen op het gebied van spiritualiteit, zingeving en
existentiële problematiek gericht o de preventieve werking die van aandacht voor het
geestelijk van ( kwetsbare) groepen mensen uitgaat
c. Het aanbieden van training en scholing aan vrijwilligers en werkers in de zorg en
andere beroepsgroepen waar aandacht en deskundigheid voor existentiële vragen en
behoeftes onder zorgbehoevenden een rol speelt
d.Het initiëren en openstaan voor een kwalitatief hoogwaardige samenwerking met de
diverse in Utrecht actieve organisaties op het gebied van welzijn, hulpverlening en
zingeving waaronder begrepen de diverse kerkgenootschappen.
en vorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk aanzijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

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?

Individuele consulten
Groepsconsulten
Scholing
Onderzoek
Samenwerkingsactiviteiten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via subsidies welke verkregen worden op aanvraag voor de verschillende projecten
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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).

Er wordt gewerkt met een projectstructuur.
Binnen de verschillende projecten liggen de kaders vast t.a.v. de doelgroepen,
activiteiten en beschikbare budget

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

https://www.zininutrecht.nu/assets/Bestanden-Zin-in-Utrecht/J
aarplan%202021%20Zin%20in%20Utrecht.pdf

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

Geestelijk verzorgers zijn werkzaam als ZZPers: De tarieven voor de te verrichten
werkzaamheden zijn verschillend per project (mede afhankelijk van de voorwaarden
van de subsidiegevers ( VWS, ZonMW, Gemeente, Fondsen) en liggen vast in de
verschillende projectplannen en begroting.
De coördinator van de stichting krijgt een afgesproken coördinatievergoeding
De administrateur ontvangt een vrijwilligersvergoeding
De RVT krijgt geen vergoeding

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.

Zie URL naar het jaarverslag 2020 op de website van Zin in Utrecht

Url van het activiteiten
https://www.zininutrecht.nu/assets/Bestanden-Zin-in-Utrecht/Jaarverslag%202020%
verslag. Vul de link in waar het 20ZininUtrecht.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

16.087

€

15.223

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

16.500

€

12.986

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

15.945

€

+
€

135.914

+
156.801

+
Totaal

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

€

154.421

+
€

32.587

28.209

20.887

€

154.421

€

+
€

€
138.476

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

121.834

Totaal

€

154.421

+
€

156.801

Zie de URL naar de jaarrekening 2020 op sw site van Zin in Utrecht

€

128.592

€

156.801

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

149.355

€

131.513

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

11.515

€

15.024

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

160.870

+
146.537

€
€

280

+

€
€

280

2.310

+
2.310

€
€

250

876

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

161.400

149.723

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

148.951

€

135.399

Huisvestingskosten

€

2.070

€

2.580

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

6.002

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

4.670

157.023

€

142.649

4.377

€

7.074

+

+

06 van 06

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.

Zie de URL naar de jaarrekening 2020 op de website van Zin in Utrecht

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.zininutrecht.nu/assets/Bestanden-Zin-in-Utrecht/jaarrekening%202020
%20Zin%20in%20Utrecht%20def.pdf

Open

