Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Derde Hands
4 1 0 4 0 8 1 7

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

Postadres: Olieslagershorst 412 7328 NS Apeldoorn

Telefoonnummer

0 5 5 5 4 1 7 2 3 9

E-mailadres

mail@derdehands.com

Website (*)

www.derdehands.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 1 3 1 2 2 3

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. J. van Gent-van der Meulen

Secretaris

Mw. M.H. Turner-Christiaanse

Penningmeester

Hr. N.M. Bolder

Algemeen bestuurslid

Hr. W.A. Pohlmann

Algemeen bestuurslid

Hr. D.W. Weltevreden

Overige informatie
bestuur (*)

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Besuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

Kleinschalige materiële hulp bieden met name aan ontwikkelingslanden, ongeacht
geloof of politieke overtuiging.
Hulp op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, opleidingen, alles in de ruimste
zin van het woord. De goederen worden meest verworven uit particuliere kring, dan
wel bedrijven die afgeschreven goederen afstaan.
De gebruiksgoederen worden zonder vergoeding overgedragen aan organisaties die
het transport en de verdeling verder verzorgen en bekostigen.
De aanvragen zijn afkomstig uit (Oost) Europa, Afrika, Midden en Zuid Amerika en
Azië.
Donaties worden voornamelijk aangewend voor aankoop van kleine schoolmaterialen
zoals schriften en schrijfmateriaal en tweedehands naaimachines en of onderdelen
daarvan.

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?

De werkzaamheden van de Stichting Derde Hands bestaan uit het inzamelen, sorteren,
zo nodig repareren en verzendklaar maken van gebruiksgoederen.
Deze werkzaamheden geschieden door vrijwilligers, gedurende een of enkele
dagdelen in het pand aan de Condorweg 5, 7332 AC Apeldoorn

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten van de Stichting bestaan uit incidentele giften en donaties van particulieren.
Een vaste jaarlijkse kleine subsidie wordt gedoneerd door de Stichting
Mondial-Apeldoorn, die fungeert als overkoepelende organisatie voor verschillende
goede doelen organisaties binnen de gemeente Apeldoorn.

03 van 06

1

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).

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

Beschikbare financiële middelen worden besteed aan het huren van een pand en voor
de aankoop van diverse materialen en goederen. Hieronder vallen schoolartikelen
zoals schriften en schrijfmateriaal waaronder pennen en potloden, maar ook
onderdelen voor te reparreren naaimachines.
Stichting Derde Hands heeft een spaarrekening met een bescheiden bedrag, hetgeen
enigszins op peil wordt gehouden door incidentele donaties, die niet direct worden
aangewend voor aankopen van hiervóór gemelde materialen.

www.derdehands.com

Open

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

Geen enkel bestuurslid of vrijwilliger ontvangt een financiële 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.

Verslagen van activiteiten worden gepubliceerd in een kwartaalbrief, die op de website
van de stichting is in te zien: www.derdehands.com

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

www.derdehands.com

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

558

Giften

€

1.513

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
200

+

€

200

€

5.000

€
€

200

+
5.200

€
€

955

+

1.870

€

69

€

1.939

€
€

888

165

+

+

€

2.601

€

7.304

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.068

€

819

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

521

€

240

Personeelskosten

€

7

€

123

Huisvestingskosten

€

1.076

€

861

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

147

Overige lasten

€

354

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

155

€

1.162

3.173

€

3.360

-572

€

3.944

+

+
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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.

Overige baten 2021: €888 bestaan uit inkomsten uit verkoop van incourante
ontvangen goederen, die via Marktplaats worden verkocht.
De huisvestingskosten bestonden vooral uit kosten voor huur van het pand
Condorweg 5, 7332 AC Apeldoorn.
Inkoop materiaal bestond uit aanschaf van schoolartikelen, zoals pennen, potloden en
schriften. Voorts aanschaf naaimachines en onderdelen voor de reparatie.

Open

