Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Buurtonderneming Woensel West
1 7 2 5 3 7 7 8

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

Wenckebachstraat 54 te Eindhobven 5621 HB

Telefoonnummer
E-mailadres

info@boww.nl

Website (*)

www.woensel-west.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL
4

Aantal medewerkers (*)

7 0

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

Yvonne van Mierlo-Arts

Secretaris

Jos Goijaerts

Penningmeester

Jos Goijaerts

Algemeen bestuurslid

Eja Praasterink

Algemeen bestuurslid

Saskia Kweens

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?

Stichting Buurtonderneming Woensel-West is opgericht d.d. 26 mei 2009 en de
stichting heeft als doel om op basis van vastgestelde visies en plannen samen te
werken aan de uitvoering van sociale, economische en fysieke opgaven in
Woensel-West. Tevens is één van de doelstellingen het mede coördineren van
activiteiten en projecten gericht op de wijk ter realisatie van de in de Wijkvisie
Woensel-West 2011 beschreven doelen.Tot slot is een doelstelling om in het
algemeen bijdragen te leveren aan de emancipatie van bewoners en het verbeteren
van de beleving van de fysieke leefomgeving (decor) en verbetering van het imago van
de wijk Woensel-West. Vanaf 2011 vinden er activiteiten plaats binnen de stichting.

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 voert alle werkzaamheden uit die nodig zijn de doelstelling te
verwezenlijken. Jaarlijks stelt zij daarvoor met alle stakeholders in de buurt een
uitvoeringsprogramma op.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting en haar programma's worden gefinancierd door de Gemeente Eindhoven,
Stichting Trudo, Dynamo Lumens en door particuliere fondsen
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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 verkregen inkomsten worden, naast organisatiekosten, voornamelijk besteed aan
de programmaonderdelen van Kansen voor Kinderen in Woensel West.
Taalprogramma's voor kinderen en hun ouders, huiskamerprojetc, sportactiviteten,
muzieklessen, danslessen, vakantieactiviteiten. Voor de leefbaarheid in de buurt
faciliteren we de Financiele werkplaats en de Tulp (GGZE), de wijkmarkten en
festiviteiten gericht op verbinding en ontmoeting.

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

www.woensel-west.com

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

Het bestuur doet haar werk zonder 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.

Jaarlijks worden de activiteiten gepubliceerd in het Buurtcontract. Dat is te vinden op
de website. De belangrijkste programma’s betreffen de buitenschoolse activiteiten
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Daarnaast worden activiteiten opzet en
ondersteund gericht op de kwetsbare buurtbewoners. Onderdeel daarvan zijn de
wijkevents, zoals Bouwdorp voor kinderen, Kindervakantieweek, Kerstmarkt en
Woensel Westival. Ook wordt samengewerkt met GGZE (ontmoeting) en Sociaal
raadslieden (Financiële Werkplaats XL) in projecten gericht op deze doelgroep.
In 2020 heeft de Buurtonderneming een proces in gang gezet om het programma
Kansen voor Kinderen te verzelfstandigen met een eigen bestuur en een eigen
financiering. In 2021 zal dat verder vorm moeten krijgen. Het zelfde geldt voor het
maken van een zelfstandige buurtvoorziening voor en door buurtbewoners. Daarin
wordt samengewerkt met de Buurtwerkkamercoöperatie.

Open

Door de COVID maatregelen was de Buurtonderneming gedwongen om veel
programma's in een beperkte en aangepaste vorm uit te voeren. Met veel inzet van
bewoners en vrijwilligers is dat redelijk gelukt. We hopen in 2021 weer meer mensen
beter te bereiken.

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

www.woenselwest.com

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

32.035

€

32.035

Materiële vaste activa

€

1

€

1

Bestemmingsreserve

€

100.556

€

91.207

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

1

€

1

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

13.803

€

43.446

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

163.142

€

172.171

+
€

+
€

176.945

215.617

+
Totaal

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

€

176.946

www.woensel-west.com

+

+
132.591

€

123.242

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

44.355

€

92.376

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totaal

€

176.946

€

215.618

+
€

215.618

+

€

+

+
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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

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

www.woensel-west.com

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

www.woensel-west.com

Open

