Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Samenwonen Samenleven

Nummer Kamer van
Koophandel

5 1 4 8 7 4 0 3

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

Chris Lebeaustraat 4

Telefoonnummer

0 6 2 0 8 7 9 2 7 8

E-mailadres

h.krikke@sw-sl.nl

Website (*)

www.sw-sl.nl

RSIN (**)

8 5 0 0 4 6 9 6 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. Stam

Secretaris
Penningmeester

B. Zengin

Algemeen bestuurslid

L.A.M. Leijdekkers

Algemeen bestuurslid

M.S. de Vries

Overige informatie
bestuur (*)

H.K. Krikke gevolmachtigde, directeur

IB 110 - 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?

Het in Nederland verbeteren van de aansluiting tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken (met complexe meervoudige problemen zoals --armoede, werkloosheid, schulden, huiselijk geweld. sociaal isolement,
leerachterstanden, opvoedingsproblemen, loverboyproblematiek en criminaliteit) ende
systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid met als doel de--problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan -leefbaarder wijken. ------------------------b. Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn.--

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?

SWSL ontwikkelt en organiseert activiteiten gericht op zelfredzaamheid, ontplooiing en
gelijke kansen door o.a. de volgende programma`s: Hulp in de Buurt, Netwerk
Informele Zorg, Commons Lab, Platform 'Armen nemen het woord', Mantelzorg, Kunsten cultuur, debatten enz. Daarnaast initieert en ondersteunt SWSL ook innovatieve
(buurt)initiatieven, zoals Cooperatie Samen aan de Slag, Samen Leren in de Wijk,
VuilnisOproer en Energie Cooperatie Westerlicht. De activiteiten worden gedurende
het hele jaar uitgevoerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via subsidie en opdrachten van de Gemeente Amsterdam, fondsen en
samenwerkende partners.

Deze activiteiten dragen bij aan de doelstelling, omdat SWSL een bijzondere werkwijze
hanteert, waarbij de wijkbewoners worden toegeruste en ondersteund op waar ze goed
in zijn. Samen met deze buurtbewoners (sleutelpersonen) wordt de onderlinge,
wederzijdse en wijkgerichte solidariteit, samenhorigheid versterkt en ondersteund.
Kortom, al deze activiteiten zijn gericht op het versterken van het vermogen van
bewoners zodat ze weer regie over hun leven krijgen. Solidariteit, saamhorigheid en “
wederkerigheid” zijn de kernwaarden van SWSL, waarmee de doelstelling wordt
behaald.
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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).

Aan de bewoners van Nieuw West d.m.v. de hierboven benoemde activiteiten.

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

Werkplan 2020: https://www.sw-sl.nl/sociaal-werkplan-2020/

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

Personeel CAO Welzijnswerk en beloningsbeleid bestuur: https://www.sw-sl.nl/bestuur/
Vergoedingenbeleid voor het bestuur van stichting Samenwonen Samenleven
1. Het bestuur van stichting Samenwonen Samenleven is een onbezoldigd bestuur.
2. Het bestuur kan niet presentie gelden declareren.
3. Indien gewenst, kan ieder bestuurslid, op basis van een overzicht van de onkosten
die gemaakt zijn ten gunste van de stichting, voor een maximum bedrag van 600 euro
per jaar declareren.
4. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden bestuurlijk besproken, en
dus geagendeerd op bestuursvergaderingen
5. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden ingediend bij de directeur die
na controle en accordering betaalbaarstelling klaar zet.
6. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden jaarlijks uiterlijk eind
November ingediend.

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.

Hieronder link naar activiteitenverslag.

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

https://www.sw-sl.nl/wp-content/uploads/2021/05/JaarverslagStichting-Samenwonen-Samenleven-2020.pdf

Het vermogen wordt op de betaalrekening aangehouden.

Open

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

€

18.212

Financiële vaste activa

€

49.380

€

67.592

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

14.122

€

38.241

€

52.363

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

110.570

€

+

89.820

+
€

628.273

€

695.865

€

299.227

€

+

221.190

+
€

299.227

221.190

290.239

€
517.703

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

396.638

Totaal

€

695.865

380.059

+

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

+
€

432.422

€

211.232

€

432.422

+

Zie toelichting in de jaarrekening, via link https://www.sw-sl.nl/jaarverslagen/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

25.888

€

97.345

Subsidies van overheden

€

961.370

€

523.114

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

46.120

€

62.378

Overige subsidies

€

4.000

Baten van subsidies

€

1.011.490

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

+

585.492

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

1.037.378

+
€

682.837

€

29.945

€

104.641

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

10.153

€

5.520

Personeelskosten

€

470.198

€

394.429

Huisvestingskosten

€

98.489

€

96.808

Afschrijvingen

€

1.421

€

2.205

Financiële lasten

€

339

€

362

Overige lasten

€

37.632

€

25.998

Som van de lasten

€

959.341

€

659.908

Saldo van baten en lasten

€

78.037

€

22.929

341.109

€

+

+
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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 de jaarrekening staat de toelichting (zie link). Hierin staan naast subsidie baten ook
overige subsidie baten onder overige baten. Inkoopwaarde van geleverde producten in
2020 niet ingevuld, het betreft diensten, de kosten zijn onderdeel van de
personeelskosten. In 2019 naast personeelskosten ook kosten gemaakt voor inhuur en
overige kosten mbt baten als tegenprestatie voor diensten.

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

https://www.sw-sl.nl/jaarverslagen/

Open

