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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Lale

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 9 4 9 1

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

Fluitekruidstraat 2

Telefoonnummer

0 2 6 3 2 1 4 3 2 1

E-mailadres

info@stlale.nl

Website (*)

http://www.stlale.nl/anbi/

RSIN (**)

8 0 6 3 2 2 0 9 3

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

O.S. Kaya

Secretaris

F. Tufek

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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?

Het primaire doel van onze stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot
emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch
vorm aan te geven ontwikkelt onze vereniging een breed scala aan projecten en
activiteiten. Het is voor de vereniging essentieel dat verzoeken en signalen vanuit onze
omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen. Daarbij moet
gedacht worden aan onder andere de volgende aan-dachtsgebieden:
bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door het bevorderen van
onderling begrip en het vergroten van inzicht in elkaars normen, waarden en
gebruiken;
versterking van het gevoel van eigenwaarde;
behandelen van maatschappelijke vraagstukken;
ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit;

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?

De stichting streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk
maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid
(kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke
ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op
een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse
samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring.
Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld eenzaamheid en isolatie van
kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom
op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in
elkaars normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier
invulling aan.
Feit is echter dat de participatie van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk,
onderwijs en bestuur, nog altijd flink te wensen overlaat. Dit houdt maatschappelijke
ongelijkheid in stand. Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij al onze projecten
en activiteiten te betrekken, willen wij die ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze v

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan uit verblijfsinkomsten , giften en donaties.
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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).

De inkomsten van de stichting worden aan in de statuten opgegeven doelen en
activiteiten besteed.

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

Open

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

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid
gemaakte reiskosten.

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.

De uitgevoerde activiteiten

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

deelname aan landelijke en lokale overleg- en adviesstructuren;
het in stand houden en ondersteunen van een educatiecentrum;
voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen;
participeren in buurt-activiteiten en projecten;
houden van open dagen voor buurtbewoners;
opvoedingsondersteuning;
huiswerkbegeleiding;
sociale spreekuren;
CITO- trainingen;
ontmoetingsruimte;
buurtfeesten;
kadertrainingscursussen voor aspirant-bestuursleden en vrijwilligers;
Nederlandse taal- en conversatielessen;
sport en spel activiteiten;
excursies;
themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen;
organiseren van naschoolse activiteiten;
aansluiten bij en/of ontwikkelen van projecten en activiteiten; gericht op het
verruimen van kansen op stage en werk.

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

11.202

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

€

11.202

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

2.970

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+
€

0

+

Totaal

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

14.172

€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

46.045

Totaal

€

14.172

0

€
€

-30.000

€

+
€

+
€

-1.873

0

+
€

€

-1.873

€

€

2.970

+

31-12-2019 (*)

0

€

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

111.026

+

€
€

111.026

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

111.026

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

95.083

€

Huisvestingskosten

€

5.708

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

287

Overige lasten

€

11.861

Som van de lasten

€

112.939

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-1.913

€

0

€
€

+

€

+

06 van 06

3

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.

Open

