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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

vacant

N. Wijburg

E. Schepel

A. Tromp

Nederland

0

2 5 0

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

R. Boer

J.W. Gerth

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

bezuidenhout.nl

Johannes Camphuysstraat 25, 2593CH Den Haag

wijkberaad@bezuidenhout.nl

4 1 1 5 2 0 3 2
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

De stichting heeft ten doel de verbetering van het woon-en leefmilieu te stimuleren en 
de belangenbehartiging van de bewoners of groepen van bewoners te bevorderen 
door zelfwerkzaamheid van de bewoners

Het bevorderen en organiseren van overleg onder de bewoners
 " Het bevorderen van de ontplooiing van activiteiten van de bewoners
 " Het verschaffen van inzicht en informatie over het woon- en leefmilieu
 " Het verlenen van service aan initiatieven en activiteiten van bewoners
 " Het tegemoet komen aan de behoeften aan contacten tussen bewoners en groepen 
daaruit,
alsmede tussen bewoners en organisaties en instellingen
 " Het geven van voorlichting over aanwezige niet commerciële voorzieningen en over 
de
mogelijkheden die er zijn op het terrein van de verbetering van het woon-en leefmilieu
 " Het beheren of exploiteren van één of meer centra
Het bevorderen van overleg en samenwerking van de Stichting en de bewoners met 
de in het
werkgebied werkzame instellingen (overheid en overheidsdiensten)
 " Het verrichten of doen verrichten van alle werkzaamheden die een goed leef- en 
woonmilieu
in het Bezuidenhout ten doel hebben
 " Het eventueel houden van personeel op arbeidsovereenkomst;
 " het verkrijgen van financiële middelen, die nodig zijn voor het functioneren van de 
Stichting
 " Het aanwenden van alle andere wettige middelen

De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten. De Stichting vraagt voor haar activiteiten subsidie aan bij de 
Gemeente Den
Haag. Tevens kan zij gelden aanvragen bij Fonds 1818. De Stichting is geheel 
afhankelijk van
subsidies en donaties van derden.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 11.6 van de 
statuten voor de
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding
voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Naar goed
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) 
kan aan hen
in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het 
beloningsbeleid is er
op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk 
aanvaardbaar en
verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling

zie jaarverslag

Straatfeesten (georganiseerd door de bewoners, ondersteund door de Stichting)
 " Website (www.bezuidenhout.nl )
 " Wijkkrant
 " lobbywerk ten behoeve van het behartigen van de belangen van de wijk en haar 
bewoners
 " Werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers
 " Sophiepark (parkfeest en voetbaltournooi)
 " Haagse Uitgaansgroep (activiteiten voor ouderen in de wijk)
 " Bezuidenhout festival
Nieuwjaarsreceptie
 " Herdenking Bombardement 3 maart ’45 ( in samenwerking met Stichting 3 
maart ’45)
 " Vrijmarkt (op Koningsdag)
 " Parels van Bezuidenhout ( wijkbewoners met een passie of hobby stellen voor 1 
dag hun huis
open voor belangstellende buren)
 " Schaatsbaan (in december/ januari ligt er een schaatsbaan op het speelveld in de 
wijk)
 " Beachvolleybal ( eigen veld, wat gebruikt kan worden door scholen en bedrijven)
 " Bloeiende boomspiegels ( aangelegd en onderhouden door bewoners)
 " Werkgroep Duurzaam
 " Project groepen en werkgroepen per buurt en wijkdelen. Hoofdzakelijk 
infrastructureel en
verkeer technisch. Overleg met gemeente en politiek.

https://bezuidenhout.nl/wp-content/uploads/2022/01/Beleidspla
n-Stichting-Wijkberaad-Bezuidenhout-2021_versie-1.00.pdf

https://bezuidenhout.nl/wp-content/uploads/2022/05/Wijkberaa
d-Bezuidenhout-Jaarverslag-2021-versie-1.00.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

1.866

198.607 196.969

8.999 5.509

317.369

111.629 96.7020

319.235 299.180

319.235

310.236 293.671

319.235

838

298.342

0

299.180

299.180

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
46.078 32.308

46.078 32.308

30

23.884 23.582

69.962 55.920

54.904 65.453

124.866 121.373

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

46.035

31.903

109.938

32.265

26.315

118.580

15.000

10.000

7.000

32.000

50.000

10.000

60.000

2021 2020 (*)

https://bezuidenhout.nl/wp-content/uploads/2022/04/Microsoft-Word-Public
atieversie-jaarverslag-2021-versie-28-april-22.docx.pdf

Open

14.928 2.793


