Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Binnenstadscentrum
4 1 2 3 8 6 0 1

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

Verdronkenoord 44 1811BG Alkmaar
0 7 2 5 1 1 7 5 7 8

E-mailadres

info@binnenstadscentrum.nl

Website (*)

www.binnenstadscentrum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 8 4 5 1 3 3 3

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 3 0

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

Vacant

Secretaris

Vacant

Penningmeester

P.C. van Bolderick

Algemeen bestuurslid

vacant

Algemeen bestuurslid

vacant

Overige informatie
bestuur (*)

nieuwe bestuursleden worden aangezocht.

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?

De Stichting heeft voor haar locaties ten doel het in de gemeente Alkmaar verrichten of
doen verrichten van werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied; o.a. recreatie,
educatie, emancipatie, samenlevingsopbouw, alles in de meest ruime zin van het
woord. De Stichting heeft voorzover het "De Societeit" gavestigd aan het Luttik Oudorp
78 te Alkmaar betreft ten doel het scheppen en organiseren van
recreatiemogelijkheden voor Alkmaarse senioren en voor deze groep een
overkoepelend orgaan te (doen) zijn, om ook op sociaal en medisch terrein zoveel
mogelijk voor de senioren te (kunnen) zorgen in de ruimste zin van het woord.. Verder
strekt het deze Stichting tot doel om algemene en maatwerkvoorzieningen te bieden
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de gemeente
Alkmaar die daar op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp
van andere personen uit hun sociale netwerk niet of voldoende toe in staat zijn. Het
gaat hierom bijvoorbeeld het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op
sociaal-cultureel gebied; o.a. recreatie, educatie, emancipatie, samenlevingsopbouw,
alles in de meest ruime zin van het woord. Onder senioren wordt in dit verband
verstaan personen die de leeftijd van vijftig jaren hebben bereikt.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Bewoners van de wijk Binnenstad en omgeving hebben behoefte aan een
wijkcentrum met een breed aanbod en een ontmoetingscentrum voor én door de
doelgroep 50+. Tevens net buiten de binnenstad in de wijk Rochdale een huiskamer
voor de bewoners met inloop en activiteiten.
- De Stichting functioneert als Bewonersonderneming zelfstandig.
- De centra willen een rol blijven spelen in maatschappelijke activiteiten op
sociaal-cultureel gebied; onder andere recreatie, educatie, emancipatie,
samenlevingsopbouw, cultuur, sport, zorg; alles in de meest ruime zin van het woord.
- Een goed bezocht, initiatiefvol en laagdrempelig thuis zijn voor personen en
organisaties binnen en buiten de wijk, met een gevarieerd aanbod aan
maatschappelijke activiteiten voor iedereen.
- Het verwerven en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en initiatieven behoort tot de
taken van de Stichting en verder alle mogelijke middelen die, naar het oordeel van het
bestuur, voor aangemeld doel bevorderlijk zijn.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit het stichtingskapitaal, inkomsten uit
hoofde van verleende diensten, inkomsten door de uit de stichting te exploiteren
gebouwen en terreinen, contributies, loterijen, inzamelingen, subsidies, schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere op wettige wijze te verkrijgen baten
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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).

Inkomsten worden besteed aan sociaal-culturele activiteiten en het organiseren van
activiteiten voor jeugd en volwassenen....zoals dansen, bewegen voor ouderen,
schildercursussen, kleding maken en weven. Eveneens wordt er dagbesteding
aangeboden in de kookstudio voor mensen met een beperking. Tevens houden wij een
soos op vrijdagavond voor menesen met een beperking vanuit de insteloingen binnen
de gemeente Alkmaar.

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).

De voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden van het bestuur,
genieten geen geldelijke voordelen ten laste van de stichting. De door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte redelijke onkosten, dat er ter beoordeling van
het bestuur, worden aan hen vergoed.

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.

Versterking en continuering maatschappelijke activiteiten
Er zal zoveel mogelijk structureel voor langere periodes afspraken gemaakt worden
voor het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten binnen onze wijkcentra.
Een verdere optimalisatie van het oude en nieuw aanbod van workshops, cursussen,
opleidingen, mogelijkheid voor vergaderingen in combinatie met verschillende
assortimenten, inhuren van docenten, bijeenkomsten, muziek, exposities, cultuur,
zang, dans, koken, kinder-/ jongerenactiviteiten en meer sportactiviteiten gericht op de
wijkbewoners en personen uit Alkmaar en omgeving. De jaarlijkse terugkerende
evenementen faciliteren en continueren.

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

www.binnenstadscentrum.nl

Het personeel van de stichting valt onder de CAO Zorg en Welzijn en is aangesloten
bij het Pensioenfonds PFZW

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

343.106

349.394

€

+

€

343.106

Voorraden

€

4.027

€

4.916

Vorderingen &
overlopende activa

€

8.813

€

6.949

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
349.394

€

+
€

985

+
€

94.123

12.850

+
Totaal

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

€

437.229

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

34.077

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
81.283

Passiva

362.244

+
€

34.077

26.222

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

177.422

€

65.854

Langlopende schulden

€

205.685

€

221.806

Kortlopende schulden

€

20.045

€

48.362

Totaal

€

437.229

€

362.244

+
€

26.222

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

134.186

€

228.992

Subsidies van overheden

€

277.676

€

217.867

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

277.676

+

217.867

€
€

0

+

+
0

+

+

€

411.862

€

446.859

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

47.838

€

69.856

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

179.233

€

178.856

Huisvestingskosten

€

72.492

€

51.819

Afschrijvingen

€

6.288

€

8.565

Financiële lasten

€

7.390

€

7.755

Overige lasten

€

90.766

€

126.591

Som van de lasten

€

404.007

€

443.442

Saldo van baten en lasten

€

7.855

€

3.417

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Open

