Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
6 7 0 0 2 8 5 4

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

Kronehoefstraat 19, 5612 HK Eindhoven
0 2 0 3 4 6 7 2 0 0

E-mailadres

info@vluchtelingenwerk.nl

Website (*)

https://vluchtelingenwerk.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Nederland
1 2 6
2 0 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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J. de Visser

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?

In artikel 3 van de op dertig september 2016 vastgestelde statuten is het doel van
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland als volgt omschreven: -het zich op basis van
de Universele Verklaring van de Rechtren van de Mens inzetten voor de
beschermingvan asielzoekers en vluchtelingen, koor begeleiding en
belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en
integratie; -het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming en de
belangenbehartiging van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland, maar ook buiten
Nederland, met name in Europa; -het zich, waar plaatselijk of regionaal nodig en/of
gewenst voor de uitvovering van het gestelde hierboven, doen inzetten voor overige
migranten en - voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De missie van Stichting VluchtelingenWerk Zuid Nederland is in lijn met de missie van
de vereniging. Stichting VluchtelingenWerk Zuid Nederland behartigt de belangen van
asielzoekers en vluchtelingen en werkt aan draagvlak in het eigen werkgebied en biedt
ondersteuning bij toelating, het opbouwen van een bestaan in ons land en/of vrijwillige
terugkeer.

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?

zie document Visie 2025

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Baten Particulieren
Baten van Bedrijven
Baten van Loterijorganisaties (NPL)
Baten van subsidies overheden
Baten van organisaties zonder winststreven
Baten inburgering (gemeentes)
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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).

Deze worden besteed aan:
*Belangenbehartiging
*Begeleiding
*Expertise
*Ondersteuning en Dienstverlening Vluchtelingen

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

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/2022-06/Vlu
chtelingenWerk%20Nederland_Visie2025_DEF2.pdf

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

Conform CAO Sociaal werk.

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

Het vermogen wordt aangehouden op betaalrekeningen.

Url van het activiteiten
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/2022-03/2021%20VWN
verslag. Vul de link in waar het %20-%20Jaarrekening%20regio%20Zuid_gewaarmerkt.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

103.286

€

238.463

Financiële vaste activa

€

84.577

€

85.434

€

187.863

€

323.897

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.285.669

€

1.520.600

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.914.040

€

4.947.930

+
€

+
€

7.199.709

6.468.530

+
Totaal

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

€

7.387.572

+

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

3.214.188

€

2.512.369

Bestemmingsreserve

€

573.247

€

530.304

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
3.787.435

€

3.042.673

Bestemmingsfondsen

€

508.044

€

534.860

Voorzieningen

€

192.839

€

204.011

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

2.899.254

Totaal

€

7.387.572

€

+
€

6.792.427

+

€

€

3.010.883

€

6.792.427

+

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/2022-03/2021%20VWN%20-%20Jaarrekening%20regio%20Zuid_gewaarmerkt.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.924.110

€

1.703.571

Subsidies van overheden

€

6.590.938

€

5.288.667

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

2.714.053

€

3.032.172

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

9.304.991

+
8.320.839

€
€

400

+

€
€

400

226

+
226

€
€

102.310

552.215

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

11.331.811

10.576.851

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

8.529.102

€

8.549.745

Huisvestingskosten

€

794.968

€

927.344

Afschrijvingen

€

146.623

€

191.179

Financiële lasten

€

19.631

€

3.884

Overige lasten

€

1.123.542

€

908.001

Som van de lasten

€

10.613.866

€

10.580.153

Saldo van baten en lasten

€

717.945

€

-3.302

+

+
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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.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/2022-03/2021%20VWN%20-%20Ja
arrekening%20regio%20Zuid_gewaarmerkt.pdf

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

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/2022-03/2021%20VWN
%20-%20Jaarrekening%20regio%20Zuid_gewaarmerkt.pdf

Open

