Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Chris en Voorkom!

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 8 0 0 1

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

Provincialeweg 76

Telefoonnummer

0 8 5 0 4 0 4 8 5 0

E-mailadres

info@chrisvoorkom.nl

Website (*)

www.chrisvoorkom.nl

RSIN (**)

8 5 0 0 8 9 1 0 4

Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 9

Aantal medewerkers (*)

2 0 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

J. de Gruijter

Secretaris

-

Penningmeester

-

Algemeen bestuurslid

-

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

-

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 op de grondslag als bedoeld in artikel 2, ten doel:
a. het geven van gezondheidsvoorlichting en —opvoeding onder meer inzake
verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en inzake verslavende
gewoonten, zoals gokken; b. het geven van sociaal emotionele
weerbaarheidstrainingen; c. het bieden van een anoniem luisterend oor en het geven
van advies aan kinderen en tieners; d. het bieden van training, toerusting en
ondersteuning van geloofsgemeenschappen op het gebied van de zorg voor jongeren
en jeugdpastoraat; e. doorverwijzing binnen de zorgketen, indien een contact daar
aanleiding voor geeft; f. het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer
door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en/of overheidsorganen; g. het
meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training,
scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie,
en versterking van weerbaarheid; h. het activeren van haar achterban om tot actie te
komen ten aanzien van alle voorgaande doelstellingen, door het ondersteunen in
gebed, het geven van giften of het doen van vrijwilligerswerk.

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?

Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van
gezonde en verantwoorde keuzes

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling heeft inkomsten vanuit:
- subsidies t.b.v. preventiewerkzaamheden
- omzet voortkomend uit geleverde diensten (deskundigheidsbevordering, training, ed.)
- giften en fondsenwerving t.b.v. projecten.

Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren op lichamelijk,
psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het bieden van preventie-,
weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s, het bieden van een luisterend oor via
anonieme chat en deskundigheidsbevordering aan jeugdpastoraat, leerkrachten en
jeugdzorgprofessionals
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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 primair besteed aan de activiteiten van de stichting,
zoals interventies/trainingen op basis- en middelbare scholen, trainingen en
interventies in kerken, de chat en telefoonfuncties van Chris, advieswerk aan kerken en
scholen.
Daarnaast kunnen inkomsten besteed worden aan alle kosten die hier indirect uit voort
komen, zoals overhead, ict, investeringen en dergelijke.
De stichting heeft een beperkte financiële reserve op de spaarrekening om
tegenvallers te kunnen opvangen.

https://www.chrisvoorkom.nl/over/organisatie/

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

Het beloningsbeleid van de stichting is conform cao ggz en conform de
governance-code in de zorg.

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.

zie jaarrekening en jaarverslag

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

https://www.chrisvoorkom.nl/over/organisatie/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

4.781

€

5.999

Herwaarderings
reserve

€

€

€

4.781

€

5.999

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

78.341

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

480.584

€

+
€

Totaal

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

563.706

66.826

+
€

74.443

66.826

99.984

201.867

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

489.263

Totaal

€

563.706

301.851

+
€

€

+
€

€

558.925

+

€

74.443

+
€

307.850

€

241.024

€

307.850

+

https://www.chrisvoorkom.nl/over/organisatie/ voor de jaarrekening met toelichting

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

146.694

€

Subsidies van overheden

€

430.374

€

423.875

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

289.508

Overige subsidies

€

16.174

€

10.322

Baten van subsidies

€

446.548

€

723.705

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

357.616

Giften

€

357.616

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

432.561

€

432.561

Lasten

€

+

€
€

198.821

0

+
Som van de baten

+

+
€

1.149.679

1.156.266

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

6.843

€

33.259

Personeelskosten

€

1.013.713

€

1.050.292

Huisvestingskosten

€

13.034

€

18.386

Afschrijvingen

€

3.059

€

3.500

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

105.413

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

111.229

1.142.062

€

1.216.666

7.617

€

-60.400

+

+
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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.

https://www.chrisvoorkom.nl/over/organisatie/ voor toelichting in de jaarrekening

https://www.chrisvoorkom.nl/over/organisatie/

Open

