Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Leefkringen Nieuwendammerham
4 1 2 0 4 2 1 8

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

Koekoeksstraat 16-A
0 2 0 6 3 6 2 5 3 9

E-mailadres

secretariaat@leefkringhuis-noord.nl

Website (*)

www.leefkringhuis-noord.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. H.J. Dijkstra

Secretaris
Penningmeester

Dhr T.B. de Vries

Algemeen bestuurslid

H. Vlug

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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 stelt zich ten doel in de diverse buurten of wijken van Amsterdam-Noord,
in een huiselijke sfeer in daartoe door de stichting opgerichte tehuizen voorwaarden te
scheppen ten behoeve van kinderen, tieners en jongeren in de leeftijd van nul tot één
en twintig jaar, die binnen ortho- en sociaalpedagogisch kader preventieve hulp
behoeven, teneinde verstoord contact tussen betrokkene en omgeving te herstellen en
het herstelde contact te leren behouden.

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?

Ambulante hulp (Algemeen maatschappelijk werk)
Het bieden van ondersteuning en advies waarbij er toegewerkt wordt naar een situatie
waarin mensen zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dit kan van licht juridische- of
financiële aard zijn.
Voedselbanken Amsterdam Noord
Doelstelling 1: Het wekelijks ondersteunen van inwoners uit Noord met een
voedselpakket;
Doelstelling 2: Het verzorgen van ‘meer dan voedsel alleen’, onder meer het toe leiden
van voedselbankklanten richting hulpverlening en participatie.
Logeerfunctie
Doelstelling: Het Leefkringhuis biedt minimaal tien noodplekken voor opvang aan
kinderen van 0 tot 23 voor drie tot maximaal zes maanden.
Vrouwenopvang
Doelstelling: Het LKH beschikt over kleinschalige opvang voor vrouwen met of zonder
kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld
Buurtwerkkamer "Ons Koekoeksnest" en een Mannenopvang.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen van subsidies, schenkingen en donaties.
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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 verkregen inkomsten worden gebruikt om al onze doelen te realiseren.
Tevens wordt er indien nodig kleine giften gedaan om de eerste noden van clienten te
ledigen.

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

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

Open

Het bestuur is onbezoldigd.
Het personeel dat in dienst is wordt betaald conform de CAO welzijnswerk.
De vaste vrijwilligers krijgen vergoedingen die binnen de wettelijke normen liggen

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.

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

20.563

30.705

€

+

€

20.563

+
30.705

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

19.059

€

+

165.575

+
€

246.744

€

267.307

€

+

6.994

+
€

23.828

6.994

25.239

€
227.685

23.828

31-12-2019 (*)

€

190.814

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

27.973

Kortlopende schulden

€

243.479

€

186.552

Totaal

€

267.307

€

221.519

+
€

221.519

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

17.889

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

975.658

€

975.658

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

110.000

€

90.778

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

1.108.720

€

1.072.639

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

42.973

€

36.376

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

6.450

12.500

€
€

44.865

24.339

€

57.365

23.062

€

6.203

+

+

€

+

+
1.176.032

€

+

€
€

+
1.166.380
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

958.804

1.005.388

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

217.228

Som van de lasten

€

1.176.032

€

1.166.380

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

844.165

€

817.596

Saldo Financiële baten en lasten

€

0

€

0

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.

958.804

+

€

1.005.388

€

1.500

€

159.492

+

Het leefkringhuis is een hulpverleningsorganisatie met maatschappelijkwerkers,
woonbegeleiders in de opvang, voedselbankmedewerkers hoofdzakelijk bestaande uit
vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding, balie medewerker, part-time financieel
manager(in dienst per 1-9-2019 in opdracht van gemeente) en een directeur. De
directeur is ook 50 % bezig met direct clienten contact.
Dit is dan ook de reden dat de personeelskosten een groot deel van de directe kosten
beslaan.
Dit zelfde geldt voor de huisvestingskosten omdat de woningen voor de opvang, de
buurtwerkkamer en de voedselbanken geheel ten dienste staan voor hulp aan de
clienten..
De daling in de directe dienst en hulpverlening is onstaan doordat door Corona de
activiteiten van de opvang en buurtwerkkamer bijna geheel zijn gestaakt.

Open

