Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Twentse Noabers Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

7 5 1 9 0 5 6 7

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

Anton van Duinkerkenstraat 15

Telefoonnummer

0 6 5 1 9 2 0 5 4 9

E-mailadres

info@twentsenoabersfonds.nl

Website (*)

https://www.twentsenoabersfonds.nl/contact/

RSIN (**)

8 6 0 1 7 7 5 1 8

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Reinder Witting

Secretaris
Penningmeester

Jillis Kors

Algemeen bestuurslid

Miranda Nolten-Westerhof

Algemeen bestuurslid

Willem Joosten

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?

Het financieel of met kennis ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van
burgers in Twente op de gebieden welzijn, jeugd - en ouderenzorg, gezondheid en
bewegen, cultuur, natuur en milieu (waaronder begrepen bevordering van
duurzaamheid en biodoversiteit) en dierenwelzijn of een combinatie 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 Stichting Twentse Noabers Fonds wil op twee manieren maatschappelijke
initiatieven van burgers helpen. Wij kunnen burgers in contact brengen met onze
netwerken, die met kennis en ervaring kunnen helpen met het realiseren van een idee.
Zo nodig kan bij de Stichting een financiële bijdrage worden aangevraagd of kan de
Stichting helpen met het vinden van co-financiering. Ons idee van de opzet van Hart
voor Twente is bewust laagdrempelig en eenvoudig. Er zijn geen lange
aanvraagprocedures en burgers weten snel waar zij aan toe zijn. Een praktische
aanpak, dat is het idee.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

In 2019 zijn wij gestart worden met systematische fondsenwerving. Helaas is door de
corona pandemie de fondsenwerving ernstig belemmerd.
In 2019 is het liquidatiesaldo van € 21.000,- van de Stichting Steunfonds Dierenwelzijn
Twente aan ons fonds overgedragen. Hiervan is € 20.000,- bestemd voor projecten op
het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit.
Daarnaast zijn in 2020 schenkingen ontvangen van de Stichting HAJ Bekhuis, de
Europese organisatie voor lokale fondsen (European Community Foundation Initiative)
en een particulier. De gezamenlijke omvang van deze donaties was € 2900,-.
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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).

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

Stichting Twentse Noabers Fonds kan haar doelstelling mede realiseren door
strategische samenwerking met anderen. De samenwerking met de 4D makelaars van
Stimuland is daarvan een voorbeeld. Stimuland is een organisatie die
bewonersinitiatieven ondersteunt met informatie, nuttige contacten en hulp bij het
vinden van subsidies en fondsen. De 4D makelaars nemen (financiele)
verantwoordelijkheid voor aanvragen die bij het Twentse Noabers Fonds zijn gedaan.
Op deze manier zijn 51 prpjecten goedgekeurd, waarvan 49 projecten gefinancierd
door de 4D makelaars van Stimuland en 2 projecten gefinancierd door het Twentse
Noabers Fonds.

https://www.twentsenoabersfonds.nl/wp-content/uploads/2021/02/Jaarv
erslag-2019-en-2020-Twentse-Noabers-Fonds-2021-02-08-website.pdf

Open

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

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.

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.

In de loop van het jaar is gewerkt aan de inrichting van de organisatie van de stichting,
het opbouwen van kennisnetwerken, het ontwikkelen van communicatie middelen als
de huisstijl, de website en het ontwikkelen van procedures voor het beoordelen en
toekennen van aanvragen.
Eind november 2019 is de website gelanceerd en hebben wij de start van het fonds
publiekelijk bekend gemaakt. Vanaf die tijd is zijn ingediende projecten beoordeeld.
In 2019 zijn wij gestart worden met systematische fondsenwerving. Helaas is door de
corona pandemie de fondsenwerving ernstig belemmerd.
Door de corona pandemie was in 2020 een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Om toch
contact te houden met belanghebbenden is met omroep 1Twente online 'Van Onder
Op!' georganiseerd. In deze online bijeenkomst is gediscussieerd over vrijwilligerswerk
door jongeren en eenzaamheid onder jongeren. FC Noaber (vrijwilligerswerk door
jongeren) en de leerkring Eenzaamheid onder jongeren waren erbij. Mede mogelijk
gemaakt door onze partners: LEADER adviesgroep Noord Oost Twente, LEADER
adviesgroep Zuid West Twente, Stimuland, Marb Consultancy en de Twentse Noabers
Coöperatie.

Url van het activiteiten
https://www.twentsenoabersfonds.nl/wp-content/uploads/2021/02/Jaarv
verslag. Vul de link in waar het
erslag-2019-en-2020-Twentse-Noabers-Fonds-2021-02-08-website.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

995

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

18.326

€

23.086

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

15.000

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

24.021

€

23.086

+
€

+
€

39.021

Totaal

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

39.021

+
19.321

€

23.086

Bestemmingsfondsen

€

4.700

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

15.000

€

0

Totaal

€

39.021

€

23.086

+
€

+

€

23.086

+
€

+

23.086

https://www.twentsenoabersfonds.nl/beleidsplan-en-jaarverslagen/

+

+
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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

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.000

Giften

€

5.036

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

15.000

€

+

€
€

15.000

21.000

+
21.000

€
€

3.036

+

86

€

2.000

€

2.086

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

20.036

+

23.086

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.216

Som van de lasten

€

6.716

€

0

Saldo van baten en lasten

€

13.320

€

23.086

€

4.000

€
€

500

+

€

+
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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.

https://www.twentsenoabersfonds.nl/beleidsplan-en-jaarverslagen/

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

https://www.twentsenoabersfonds.nl/beleidsplan-en-jaarversla
gen/

Open

