Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Haarlem Effect
4 1 2 2 5 1 2 0

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

Gedempte Oude Gracht 138, 2011 GX Haarlem
0 2 3 5 3 2 2 5 4 7

E-mailadres

secretariaat@haarlemeffect.nl

Website (*)

haarlemeffect.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 5 6 3 3 9 8
Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 1 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 0 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Wonah de Koningh

Secretaris

Larissa Wladimiroff

Penningmeester

Henk Tuijn

Algemeen bestuurslid

Tanja van der Linden

Algemeen bestuurslid

Ben Nijman

Overige informatie
bestuur (*)

De stichting heeft als model een statutair directeur met een Raad van Toezicht.
Directeur bestuurder is Sofie Vriends.

IB 112 - 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 stelt zich ten doel, al dan niet in samenwerking met andere gelijksoortige
organisaties, een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van het
werkgebied, in de ruimste zin van het woord, en voorts al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelijks verband houdt of daartoe bebordelijk kan zijn.
Het werkgebied is primair de gemeente Haarlem en daarnaast de regio.

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?

Haarlem Effect is een brede welzijnsorganisatie, actief in de wijk en in de buurt. Met
elkaar zorgen we ervoor dat inwoners van Haarlem en omgeving, van jong tot oud, de
kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van 0 tot 100+ jaar; van
zelfredzaam tot kwetsbaar. We bouwen aan sterke wijken waar men naar elkaar
omkijkt, van Bloemendaal tot Schalkwijk.
Dit doen we vanuit een aantal stevige uitgangspunten. We zijn gastvrij: iedereen doet
ertoe en is welkom om mee te doen; de drempel is laag, zodat je makkelijk je weg kunt
vinden naar ons. We staan midden in de samenleving: we voelen aan wat er gaande is
in wijken en buurten en we spelen daar zichtbaar en met een helder aanbod op in. En
we doen het samen: Haarlem Effect staat als betrouwbare en professionele partner
steeds in verbinding met inwoners, initiatieven en andere organisaties, want alleen
sámen kom je verder.
De zeven thema's waar Haarlem Effect actief in is zijn: opvoeden en opgroeien;
ontmoeten; opbouwwerk en vrijwillige inzet; praktische ondersteuning; waardevol werk;
inburgering; en strategisch partnerschap sociale basis met de gemeente

Grotendeels vanuit gemeentelijke subsidies, deels vanuit bijdrage van deelnemers, en
voor een klein deel vanuit bijdragen van overige fondsen, met name goede doelen
vermogensfondsen en sponsors.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

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.

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

Haarlem Effect is een stichting met 115 medewerkers en honderden actieve
vrijwilligers. Zij zijn in 2021 actief binnen 7 thema's en 4 werksoorten in de brede
sociale basis van Haarlem, en ondersteunen duizenden deelnemers aan de
activiteiten. We werken nauw samen met andere organisaties, bedrijven en
burgerinitiatieven, aansluitend bij de wensen en behoeften van buurtbewoners en bij
wat er al is. Dit doen we vanuit onze wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen,
buurttuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties van de
samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Haarlem Effect werkt in
opdracht van de gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in
Zuid-Kennemerland tot haar potentiële werkgebied.

Gezien de aanbesteding Gewoon in de Wijk is er geen meerjaren beleidsplan voor Haarlem Effect opgesteld. Het jaarplan
2022 met beleidsdoelstellingen is te vinden op onze website:
https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/20220202%20Jaarplan%20Haarlem%20Effect%20met%20speerpunten%202022
.pdf

Open

Het personeel inclusief de directeur-bestuurder vallen onder de CAO welzijn exclusief
de medewerkers die actief zijn binnen de peuterspeelscholen. Deze laatsten vallen
onder de CAO Kinderopvang.
De RvT leden ontvangen een maximale vrijwilligersvergoeding van 1800 euro met
uitzondering van de voorzitter. De voorzitter ontvangt vacatiegelden met een maximum
van 5000 euro.

De zeven thema's waar Haarlem Effect actief is in zijn: Opvoeden en opgroeien;
ontmoeten; opbouwwerk en vrijwillige inzet; praktische ondersteuning; waardevol werk;
inburgering; strategisch partnerschap sociale basis. De activiteiten van de stichting
worden omschreven in het publieksjaarverslag 2021.

https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/Haarlem%20Effect
_Jaarverslag_DEF.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

140.389

144.728

€

+
140.389

€

+
144.728

€

217.214

31-12-2020 (*)

Continuïteitsreserve

€

218.679

€

218.679

Bestemmingsreserve

€

2.017

€

2.017

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€
€

+

+

€

220.696

€

Bestemmingsfondsen

€

130.167

€

Voorzieningen

€

90.943

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

898.102

Totaal

€

1.339.908

220.696

259.912

€
982.305

€

+

713.484

+
€

1.199.519

€

1.339.908

€

+
€

119.953

973.396

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

1.118.124

€

777.475

€

1.118.124

+

+

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die
zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede rekening houdend met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “kleine organisaties
zonder winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworde
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

664.166

Som van baten van particulieren

€

664.166

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

5.385.267

€

5.221.895

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

31.813

€

24.956

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

6.081.246

€

5.857.605

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

143.166

€

147.522

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

+
6.224.412

€

610.754

€

610.754

€

+

€
€

+

+
6.005.127
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Staat van baten en lasten

2021

Lasten

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

5.995.800

€

5.927.935

Aankoop en beheer

€

81.062

€

70.758

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

17.383

13.586

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

6.094.245

€

6.012.279

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

€

4.119.375

€

4.133.638

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

+

€

6.094.245

6.012.279

€

+

€

+

€
130.167

€

-7.152

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten zijn, voor zover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien baten niet in het boekjaar worden
besteed, dan wordt dit doorgeschoven naar het volgend boekjaar en in de balans
opgenomen als nog te besteden subsidie.

De verkorte jaarrekening 2021 is te vinden via onze website:
https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/Verkorte%20jaarrekening%202021.pdf

Open

