Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 6 4 6 4 8 7 9 6

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

Schiekade 101

Telefoonnummer

0 1 0 3 1 0 1 1 0 0

E-mailadres

info@sntr.nl

Website (*)

www.sntr.nl

RSIN (**)

8 5 5 7 6 1 1 9 2

Actief in sector (*)

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

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 0

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

R.O.Prins

Secretaris

F.A.C van der Vis

Penningmeester

H.J. van Goor

Algemeen bestuurslid

M. Geerse

Algemeen bestuurslid

S. Goedhoop

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft ten doel het oplossen van problemen verbonden aan de opvang en
begeleding van kwetsbare personen in Rotterdam, zomede al hetgeen hiermee in de
meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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 het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In 2021 heeft de focus gelegen op de volgende beleidsprioriteiten:
• Het intensiveren van de individuele begeleiding van Syrische statushouders ten
behoeve van het vinden van werk.
• Het op de juiste wijze afronden van de begeleidingsactiviteiten van Stichting Nieuw
Thuis Rotterdam ten aanzien van het eerste programma
• Het borgen van de opgedane kennis en expertise van het programma.
• Organisatorische veranderingen met betrekking tot de (aflopende) projectorganisatie
in goede banen leiden.
• Het meedoen aan de aanbesteding met betrekking tot de Z-route bij de gemeente
Rotterdam in het kader van de nieuwe wet Inburgering.
• Na gunning is gestart met voorbereidingen voor het uitvoeren van de Z-route
• Voor de huurportefeuille heeft de focus gelegen op
o Verrekening servicekosten voor huurders die teveel hadden betaald
o Preventie op het ontstaan van betalingsachterstanden en het aangaan van
regelingen voor betalingsachterstanden

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De opbrengsten van de Stichting bestaan uit huuropbrengsten, DUO inkomsten voor
de taaltraject en een exploitatiegift van Stichting de Verre Bergen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De opbrengsten worden besteed aan programmakosten (personeel materieel),
overheadkosten (personeel en materieel), afschrijvingskosten en rentelasten.
De Stichting bezit een positief eigen vermogen inclusief een bestemmingsreserve
welke wordt aangehouden in de waarde van de materiele vaste activa. Het vermogen
staat op verschillende rekening/courant rekening.

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

Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.
Voor het personeel zijn eigen arbeidsvoorwaarden opgesteld welke in samenspraak
met de Ondernemingsraad actueel worden gehouden.

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.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

Overige baten

€

3.926.298

Totale baten

€

3.926.298

–

+

€

€

–

€

0

€

5.391.183

€

5.391.183

+

€

–

€

0

€

3.564.194

€

3.564.194

+

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

492.000

€

492.000

€

492.000

Afschrijvingen

€

-8.458.496

€

367.905

€

364.800

Overige lasten

€

1.312.524

€

1.482.099

€

1.361.000

Totale lasten

€

-4.403.411

€

5.262.141

€

3.564.194

€

2.250.561

+

€

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

8.329.709

€

2.920.137

+

1.346.394

+
€

129.042

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

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

In 2021 wordt een positief resultaat gerealiseerd van €8,3 miljoen. In de begroting werd
uitgegaan van een negatief resultaat. In 2020 werd een positief resultaat gerealiseerd
van €129.000. De realisatie van het positieve resultaat in 2021 wordt veroorzaakt door
de terugname van de waardevermindering op de woningen. Het betreft hier een puur
boekhoudkundige exercitie op basis van herwaardering, er is geen sprake van reële
winst die aangewend kan worden voor het programma. Er is ook geen sprake van
verkoop van (een deel van) de woonportefeuille.
Overige bijzondere posten in de jaarrekening zijn de kosten sociaal plan. Als gevolg
van het aflopen van het eerste programma is in samenspraak met de
ondernemingsraad begin 2021 een sociaal plan opgesteld. De totale kosten hiervan
bedragen €363k. Een groot deel hiervan (€182k) valt onder de begroting van 2022 en
is als voorziening op de balans opgenomen.

Open

