Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Inloophuis Scarabee

Nummer Kamer van
Koophandel

5 2 0 2 1 3 3 5

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

Oude Vest 17, 2312 XP Leiden

Telefoonnummer

0 6 5 5 4 1 3 8 2 4

E-mailadres

penningmeester@inloophuisscarabee.nl

Website (*)

www.inloophuisscarabee.nl850266397

RSIN (**)

8 5 0 2 6 6 3 9 7

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Pieter de Vries

Secretaris

Alexander Rueb

Penningmeester

Gabrie Lansbergen

Algemeen bestuurslid

Karin Peters

Algemeen bestuurslid

Agnes Zalme

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

De Stichting kent inloop voor één op één gesprekken en organiseert een
laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de regio Leiden die is geraakt door
kanker. Het inloophuis biedt hen de ruimte om in een huiselijke sfeer contact te maken
en/of steun, warmte en rust te vinden; door een gesprek, het geven van informatie of
door deelname aan gezamenlijke activiteiten binnenshuis en buitenshuis. Dit alles met
als doel om de bezoekers/gasten te ondersteunen in het hervinden van het evenwicht
in hun leven. Naasten zijn nadrukkelijk ook welkom. Immers, kanker heb je nooit
alleen.

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 organiseert inloopochtenden, activiteiten, cursussen voor een gesprek,
informatie en lotgenoten contact
De werkzaamheden worden over de dag georganiseerd (als corona weer voorbij is)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Gemeentesubsidies, bijdragen van fondsen (landelijke en regionaal) voor projecten,
donateurs, en allerlei acties (zelf of door anderen georganiseerd)

Dit alles met als doel om de bezoekers/gasten te ondersteunen in het hervinden van
het evenwicht in hun leven.
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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.

Inkmosten worden gebruikt om de kosten te kunnen dekken van huur pand, bijdrage
aan coordinator, werven, opleiden en binden en boeien van vrijwilligers en om allerlei
projecten en activiteiten voor de gasten te organsieren
Eventueel overgebleven bedrag wordt aangehouden op een spaarrekening

https://inloophuisscarabee.nl/

Open

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

Er is geen beloning voor bestuur en vrijwilligers

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.

Door het project Scarabee 2.0 en de aanstelling van een coördinator zijn in 2019-2020
tov van 2018 de volgende activiteiten nieuw gestart of verder uitgebreid, zoals ook te
lezen is in de jaarverslagen van 2019 en 2020:
1. Scarabee#Young voor leeftijden groep 15-21 jaar en Scarabee Kids
2. Jonge vrouwengroep (vooral met borstkanker); lees het verhaal van Cecilia en
Cynthia: https://www.inloophuisscarabee.nl/ons-aanbod/
3. Samen met het LUMC en Alrijne worden cursussen gegeven voor mensen met
prostaatkanker en borstkanker
4. Delen aan de koffietafel en Bakkie aandacht (voor nabestaanden)
5. Verschillende creatieve workshops zijn ontwikkeld; ca 15% van de bezoekers in
2019 en 2020 kwam hiervoor; in 2018 was dit 3%.
6. Er is meer behoefte aan één op één gesprekken
7. Samenwerking met LUMC tijdens 2 wereldkankerdagen voor 2019 en 2020 (op 4
februari)
8. Samenwerking met LUMC en Alrijne in project “hoe vrijwilligers ingezet kunnen
worden in het ziekenhuis”, zoals Inloophuis Adamas in het Spaarnegasthuis doet.
Praktisch gezien nog wat lastig ook ivm corona.
9. Een aantal activiteiten waren voorbereid en ook gestart toen corona toesloeg: zoals
visualisatie en meditatie
10. Eigen acties voor Wereldkankerdag 2019 en 2020
11. Gesprekken online/telefoon tijdens coronatijd

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

https://inloophuisscarabee.nl/jaarverslagen/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

27.500

€

20.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

15.500

€

4.390

Financiële vaste activa

€

55.561

Herwaarderings
reserve

€

€

55.561

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

30.146

€

30.146

+

Totaal

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

55.561

https://inloophuisscarabee.nl/jaarverslagen/

12.561

€

+

+
€

55.561

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

5.756

30.146

0

+
€

€

€

€

0

+

30.146

+
55.561

+
€

30.146
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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

€

13.000

€

10.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

39.500

€

16.125

Overige subsidies

€

6.832

Baten van subsidies

€

59.332

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

440

€

Nalatenschappen

€

5.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

6.314

Giften

€

11.754

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

+
26.125

€
500

€

+

€

7.114

€

7.614

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

71.086

+

33.739

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

7.560

€

3.624

Personeelskosten

€

34.325

€

30.219

Huisvestingskosten

€

12.000

€

12.000

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.317

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

487

672

€

€

4.333

57.689

€

50.848

13.397

€

-17.109

+

+
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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.

https://inloophuisscarabee.nl/jaarverslagen/

https://inloophuisscarabee.nl/jaarverslagen/

Open

