Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Geheugenwerkplaats
7 0 8 1 2 4 9 7

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

info@geheugenwerkplaats.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 3

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

Marlies Smulders

Secretaris

Wim van Ravesteijn

Penningmeester

Ans Huijbregts

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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?

De stichting heeft ten doel: het ervoor zorgdragen dat mensen met
geheugenproblemen of een vorm van dementie zolang mogelijk en op een zo'n prettig
mogelijke manier zelfstandig kunnen blijven wonen, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.

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?

BreinFit-Geheugenfitness-gespreksgroepen met mensen met
dementie-ontmoetingsgroepen voor jonge mensen met dementie- spreekuur
dementieconsulent- ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers van mensen met
dementie.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bieden van een
centrale plek waar mensen met geheugenproblemen of een vorm van (beginnende)
dementie
tezamen met hun naasten casu quo mantelzorgers vrijblijvend binnen kunnen lopen
voor begeleiding, advies, informatie, voorlichting, activiteiten en opvang.
De Geheugenwerkplaats is in Kaatsheuvel geopend op maandag en donderdag van
10.00 tot 14.00 uur.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie Gemeente Loon op Zand
Sponsoring
Giften
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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).

De gelden worden voornamelijk gebruikt voor:
Huur van de ruimte voor de inloop- en activiteitenbijeenkomsten
Inrichting van deze ruimte en aanschaf materialen
Apparatuur (zoals Silverfit Aloïs - Braintrainer - Wonderfoon)
Bewegingscoach
Verzekeringen en bankkosten

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

Open

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

Geen beloning vanuit stichting De Geheugenwerkplaats.

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.

Zoals voor alle Nederlanders is ook voor stichting De Geheugenwerkplaats 2020 een
bijzonder jaar geweest. Een jaar met vallen en opstaan ofwel een jaar van wel
activiteiten en geen mogelijkheid tot activiteiten. Op de momenten dat het mogelijk was
is onze ruimte in De Rode Loper geopend geweest. De opkomst tijdens de
inloopochtenden en onze vaste activiteiten (Geheugenfitness en Breinfit) was
wisselend. We zijn o.a. gestart met een ondersteuningsgroep voor partners van
mensen met dementie. Hebben deze tijdelijk moeten stoppen – weer voorstel tot start
gemaakt om vervolgens toch maar door te schuiven naar mei 2021. Wij hebben een
speciaal “krantje” gemaakt met allerlei activiteiten voor onze vaste bezoekers, zodat
men thuis nog wat activiteiten kon uitvoeren. We hebben d.m.v. een bloemetje laten
weten dat we onze mensen zeker niet vergeten en onze bewegingscoach heeft soms
op individuele wijze mensen begeleid.

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

Vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

7.500

€

€

Bestemmingsreserve

€

4.981

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

5.000

€

+

€

5.000

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

0

€

100

19.793

+

€

+
€

+

Totaal

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

24.893

3.527

€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

0

€
€

8.885

+
€

+
€

16.008

0

+
€

€

€

€

19.893

31-12-2019 (*)

0

+
24.893

+
€

0
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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

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

2.371

Baten van subsidies

€

17.371

€

Baten sponsorbijdragen

€

775

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

15.000

€

+

+

€
0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

18.146

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

566

€

Communicatiekosten

€

256

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

5.132

€

Afschrijvingen

€

1.000

€

Financiële lasten

€

6.234

€

Overige lasten

€

10.335

Som van de lasten

€

23.523

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-5.377

€

0

€

+

€

+
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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.

In 2020 maakte de Geheugenwerkplaats gebruik van professionals die in dienst zijn
van diverse zorgorganisaties binnen de Gemeente Loon op Zand. Deze uren kwamen
voor 50% ten laste van hun eigen werkgever en 50% werd betaald door Gemeente
Loon op Zand. Gemeente Loon op Zand heeft dit bedrag (€ 5.903,,00) als subsidie aan
de Geheugenwerkplaats betaald en de Geheugenwerkplaats heeft deze vergoeding
doorbetaald aan de desbetreffende zorgorganisaties. Dit bedrag is verantwoord bij de
rubriek Financiële lasten.

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

Open

