Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Citypastoraat
4 1 0 3 9 7 0 8

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

Deventerstraat 40, 7311LW Apeldoorn
0 5 5 5 2 2 1 0 0 2

E-mailadres

secretaris@citypastoraat.nl

Website (*)

https://citypastoraat.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 4 0 9 3 4 3

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

6 4

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

R. Wingelaar

Secretaris

J.J. Th. M. Hase

Penningmeester

S.J. Zijlstra

Algemeen bestuurslid

J.C. Looise

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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?

Overeenkomstig haar statuten is het doel van de stichting Citypastoraat om namens de
kerken in Apeldoorn op praktische wijze in de binnenstad present te zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. De inrichting van een oecumenisch ontmoetingscentrum: “De Herberg”, waarin onder
meer de volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:
a) de huisvesting van kerkelijke organisaties;
b) verhuur van accommodatie ten behoeve van kerkelijke, culturele en
maatschappelijke activiteiten.
2. De inrichting van het inloophuis “De Herberg”, waarin de volgende activiteiten plaats
vinden:
a) het gastvrij ontvangen van en geven van aandacht aan mensen die daaraan
behoefte hebben;
b) het verlenen van hulp aan mensen met vragen van geestelijke,
levensbeschouwelijke of maatschappelijke aard;
c) het bieden van gelegenheid tot ontspanning.

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?

In alle activiteiten die vanuit of namens De Herberg worden aangeboden geldt dat
werken volgens de theorie van de Presentiebenadering de norm is.
De wijze waarop wij vanuit De Herberg ‘er op uit gaan’ is zorgen dat alle burgers zich
uitgenodigd voelen om naar ons toe te komen als zij daar behoefte aan hebben. Vanuit
outreachend werken mag verwacht worden dat burgers daarbij soms ‘een zetje in de
rug’ nodig hebben om naar De Herberg te komen als zij nog niet eerder zijn geweest.
Het is daarbij van belang dat instanties/organisaties in Apeldoorn en omgeving die in
aanraking komen met deze burgers (bijvoorbeeld vanuit de diaconie) weten van ons
bestaan en ons werk.
De aanpak/werkwijze in De Herberg is vervolgens gestoeld op de theorie van
presentiebenadering, waarbij de activiteiten zijn op te delen naar:
1. Relatie onderhouden vanuit een onbevooroordeelde houding
2. Situationeel handelen door aan te sluiten bij de situatie van de bezoeker

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Giften diaconiën / PR onder diaconiën
- Giften particulieren, rechtstreeks of via Stichting Vrienden van de herberg. / PR,
nieuwsbrieven en websites.
- Subsidie overheid vanuit Wmo
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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).

- Salaris beroepskracht
- Huisvesting
- Kosten m.b.t. activiteiten voor de doelgroep.

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).

Open

Bestuur: geen financiële beloning
Beroepskracht: Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers PKN
Vrijwilligers: geen financiële beloning

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

https://citypastoraat.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarversla
g-2020.pdf

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

521.000

521.000

€

+

€

521.000

+
521.000

€

11.045

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
36.403

€

+

59.185

+
€

47.448

€

568.448

31-12-2019 (*)

€

24.643

39.101

€
€

222.114

€

+

222.114

+

€

246.757

€

261.215

Bestemmingsfondsen

€

4.000

€

0

Voorzieningen

€

33.805

€

28.805

Langlopende schulden

€

280.000

€

292.234

Kortlopende schulden

€

3.886

€

4.199

Totaal

€

568.448

€

586.453

6.268

65.453

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

586.453

+

https://citypastoraat.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

11.511

Som van baten van particulieren

€

11.511

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

13.372

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

9.044

€

9.044

€

40.328

+

35.000

€
€

17.116

65.211

€

61.160

18.175

€

30.194

+

+
83.386

€
€

+

+
91.354
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

58.632

€

41.382

Aankoop en beheer

€

35.222

€

45.335

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Overige kosten

€

739

Besteed aan doelstellingen

€

94.593

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

3.251

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

€

+

€

167

€

86.884

€
€

3.709

97.844

€

90.593

56.264

€

35.785

+

€
-14.458

€

761

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://citypastoraat.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarversla
g-2020.pdf

Open

+

