Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting DWN Service

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 2 0 2 2 0

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

Seth Gaaikemastraat 10, Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer

0 8 5 3 0 3 7 4 2 2

E-mailadres

info@dwn.nl

Website (*)

www.dwn.nl

RSIN (**)

8 1 2 7 5 9 1 6 3

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

3 0 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

P. Neinders

Secretaris

M.A. Borst

Penningmeester

P.K. Dekker

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 een ideëel-christelijke grondslag. De stichting heeft als doel het in
de ruimste zin behartingen van de belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke
Gemeente Nederland op vermogensrechtelijk en financieel gebied, in het bijzonder
door het verlenen van financiële ondersteuning aan de binnen deze
geloofsgemeenschap werkzame stichtingen, en het daartoe verwerven van
geldmiddelen, in het bijzonder
door het tegen betaling uitvoeren van werkzaamheden hetzij op basis van aanneming
van werk hetzij op uurloonbasis. De stichting beoogt niet het vormen van eigen
vermogen, en zal de ontvangen baten, na aftrek van de daarop vallende kosten,
besteden op de wijze als hiervoor is omschreven.

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?

Om de doelstelling te realiseren, worden tegen betaling werkzaamheden uitgevoerd
van
eenvoudige aard. Hierbij kan worden gedacht aan schoonmaakwerk, catering,
tuinonderhoud, lichte productie en tuinbouw.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door het tegen betaling verrichten van werkzaamheden bij diverse opdrachtgevers.

Deze werkzaamheden worden door het jaar heen bij een veelheid van opdrachtgevers
uitgevoerd. De opbrengsten van deze werkzaamheden worden door DWN besteed
conform de doelstelling.
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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.

De verkregen inkomsten worden (na aftrek van daarop vallende kosten) geschonken
aan Christelijke Gemeente Nederland.

Open

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

DWN is een vrijwilligersorganisatie, derhalve vindt er door DWN geen beloning plaats
van bestuursleden voor hun taak als bestuurslid en/of de vrijwilligers. Indien het
bestuur dit nodig acht, kan zij een betaalde kracht aanstellen voor directievoering.
Daarnaast wordt er, wanneer gewenst, een reiskostenvergoeding uitbetaald voor
daadwerkelijk gereden kilometers. Er wordt geen gebruik gemaakt van de
vrijwilligersvergoeding.

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 het afgelopen jaar zijn diverse eenvoudige werkzaamheden uitgevoerd, zoals
schoonmaakwerk, catering, tuinonderhoud, lichte productie en tuinbouw. De
uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door vrijwilligers die verbonden zijn
met de geloofsgemeenschap CGN.

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

DWN rekent voor haar werkzaamheden marktconforme tarieven. De baten gaan, na
aftrek van kosten, door naar stichting CGN. Dit is als zodanig ook vastgelegd in een
overeenkomst van schenking.

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

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

93.371

€

+
€

82.237

+

Totaal

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

171.090

120.253

€
€

+

+
€

142.728

120.253

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

28.362

Totaal

€

171.090

148.771

+
€

€

142.728

66.534

€

171.090

€

€

€
77.719

31-12-2019 (*)

+
€

148.771

€

28.518

€

148.771

+

+

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640 waarbij voor zover mogelijk eveneens gebruik gemaakt is van Titel 9 Boek 2 BW. De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering
rekening gehouden.
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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

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

€

310.771

+

€
€

0

+

260.705

+
0

€

+

€

+

+

€

310.771

€

260.705

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

10.502

€

15.602

Verstrekte subsidies & giften

€

251.666

€

285.524

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

26.127

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

0

3.179

€
€

25.383

288.295

€

329.688

22.476

€

-68.983

+

+
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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.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen
wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de
diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend

Open

