Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Samen voor Eindhoven

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 7 7 9 4 8 4

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

High Tech Campus 60 - 5656 AE Eindhoven

Telefoonnummer

0 6 4 6 0 3 1 0 1 0

E-mailadres

info@samenvooreindhoven.nl

Website (*)

www.samenvooreindhoven.nl

RSIN (**)

8 5 1 8 5 6 9 8 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland - Brainport regio

Aantal medewerkers (*)

3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ronald Slaats

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Jean Schreurs

Algemeen bestuurslid

Roos Fleuren

Overige informatie
bestuur (*)

Ines Lopez Arteaga (bestuurslid)

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen,
hierna aan te duiden als MBO, (definitie MBO: ook wel community investment
genoemd, betekent investeren in de (lokale) samenleving door een combinatie van
mensen, munten, middelen, massa, en media. MBO maakt onderdeel uit van MVO en
wordt gezien als de praktische, lokale invulling van MVO. MBO gaat verder dan de
wettelijke verplichtingen en dient te leiden tot toegevoegde waarde voor alle partijen.
Bij MBO draait het om het vinden van een duurzame balans tussen economische en
sociale belangen gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie). door:
a. de kennis en kunde, menskracht, middelen en diensten van het bedrijfsleven in te
zetten ter versterking en verdere professionalisering van stichtingen, verenigingen en
instellingen (maatschappelijke organisaties) in Gemeente Eindhoven en omgeving;
b. het stimuleren van een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties
en lokale overheid die MBO willen ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen;
c. het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent MBO

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 beleidsplan en jaarverslag 2021
St. Samen voor Eindhoven verricht de volgende werkzaamheden:
1. Awarenes / Bewustwording creëren
bij medewerkers uit bedrijven over het sociale thema en de doelgroep. Dit heeft als
resultaat dat 84% van de medewerkers meer begrip krijgt voor kwetsbare doelgroepen
en het sociale thema. Met als doel hen tot verdere actie aan te zetten.
2. Engage /Activate / Mobiliseren
beweging creëren van medewerkers om bij te dragen aan de 17 werelddoelen met
inzet van hun kennis, expertise, handen.
3. Co-Create / Collaborate / Samenwerken: Bruggenbouwer
We verbinden de maatschappelijke organisaties met het Samen voor Eindhoven
netwerk van bedrijven om hun impact te vergroten en om zo een bijdrage te leveren
aan het oplossen van sociale en milieu problemen.
4. Measure / Meten
We meten en laten de impact zien van de inzet van 'human capital’ op de werelddoelen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

St. Samen voor Eindhoven werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel
van de volgende wervingsactiviteiten:
- Subsidie van de gemeente
- Giften van fondsen als Oranje Fonds, Rabobank Coöperatiefonds,
- Bijdragen van bedrijven, zij worden sponsor / lid van het netwerk van Samen voor
Eindhoven
-donaties van particulieren
-donaties van maatschappelijke partners
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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.

zie beleidsplan en jaarverslag 2021

https://www.samenvooreindhoven.nl/over-ons/

Open

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

Het bestuur bestaat uit betrokken bedrijfsvrijwilligers, is onbezoldigd en ontvangt geen
onkostenvergoeding.
De functies van de medewerkers bij Samen voor Eindhoven zijn ingeschaald op advies
van GITP en de salarissschalen zijn vergelijkbaar met CAO welzijn.
Als we externe mensen inhuren doen we dat 'low bono' oftewel tegen
maatschappelijke tariefstelling met een fikse korting op de commerciele tariefstelling.

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 jaarverslag 2021

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

https://www.samenvooreindhoven.nl/jaarbericht-2021/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

1.915

€

Materiële vaste activa

€

3.112

€

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

5.027

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

23.100

€

32.227

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

272.986

€

233.679

+
€

+
2.598

+

Totaal

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

301.113

Continuïteitsreserve

€

63.000

€

0

Bestemmingsreserve

€

80.000

€

195.468

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

108.463

€

20.000

31-12-2020 (*)

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

49.650

Totaal

€

301.113

+
€

+
€

251.463

215.468

265.906

+
€

31-12-2021

€

€

296.086

2.598

Passiva

268.504

€

53.036

€

268.504

+

+

Het beleid van de stichting is dat opgebouwd eigen vermogen niet uitgekeerd zal worden in toekomst, maar aangewend wordt aan projecten van Samen
voor Eindhoven zoals bijvoorbeeld matching events, digitale marktplaats, activiteiten om vrijwillige inzet van bedrijven in de regio Eindhoven te bevorderen
en bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen met elkaar in verbinding te brengen.
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2021 bedroeg € 35.995.
In 2021 is er sprake van een stichtingsvermogen van € 108.463. De risico’s voor de continuïteit op korte termijn zijn beperkt doordat er voor de continuïteit
en loonkostenverplichtingen een bestemmingsreserve is gevorm ad € 63.000 om de verplichtingen welke zijn aangegaan na te kunnen komen. Deze
reserve is mede gevormd uit de tot en met 2020 gevormde bestemmingsreserve personeelskosten en bestemmingsfonds personele kosten.
Tevens is er een bestemmingsreserve ad € 80.000 gevormd in verband met toekomstige investeringen van de digitale marktplaats.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

204.974

€

195.456

Subsidies van overheden

€

129.250

€

87.500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

2.350

€

6.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

131.600

€

93.500

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

14.527

€

18.523

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

14.527

€

18.523

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

351.101

307.479

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

8.888

€

4.067

Personeelskosten

€

265.067

€

261.144

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

798

€

640

Financiële lasten

€

-483

€

-160

Overige lasten

€

39.870

€

55.150

Som van de lasten

€

314.140

€

320.841

Saldo van baten en lasten

€

36.961

€

-13.362

+

+

+
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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.

De begrote opbrengsten over 2022 bedragen in totaal EUR 309.000. Een bedrag van
EUR 121.500 betreft een subsidie vanuit de gemeente Eindhoven.
De overige inkomsten betreffen inkomsten van bedrijven en maatschappelijke
instellingen. Stichting Samen voor Eindhoven hanteert als uitgangspunt bij de
begroting dat een deel van de inkomsten (minder dan 50% of lager) gegenereerd wordt
uit subsidieopbrengsten, en de nadruk ligt op werving van inkomsten bij bedrijven in de
regio Eindhoven. De begrote kosten van de stichting bestaan met name uit
personeelskosten, activiteitkosten en marketingkosten. De kosten hiervoor zijn begroot
op EUR 317.800.
Door de covid situatie zijn afgelopen jaar een groot aantal bedrijven gestopt met het
partnerschap van Stichting Samen voor Eindhoven. De afhankelijkheid van een paar
bedrijven die een grote bijdrage geven is daardoor erg groot geworden. De spreiding
van inkomsten is hierdoor minder en dit is een risico als de inkomsten van één van
deze grote bedrijven mocht wegvallen. We hopen dat we voldoende menskracht
kunnen behouden om ons in te blijven zetten voor onze gezamenlijke droom.
In 2022 hebben we een strategische uitdaging op de volgende focus gebieden:
1. Herstellen van inkomstenmodel
2. Weer opbouwen en verder vergroten van operatie / core business
3. Heroverweging van de organisatie en strategie

nvt

Open

