Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Toon Hermans Huis Arnhem

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 5 8 0 8 3 8

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

Stadhoudersstraat 60 6828 SM Arnhem

Telefoonnummer

0 2 6 2 1 3 3 1 9 6

E-mailadres

info@thharnhem.nl

Website (*)

www.thharnhem.nl

RSIN (**)

8 5 1 3 5 8 9 9 8

Actief in sector (*)

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E. de waard

Secretaris
Penningmeester

M.E.H.P. Linssen

Algemeen bestuurslid

G.W.A. Diehl

Algemeen bestuurslid

M. Bakker - McMulkin

Overige informatie
bestuur (*)

S. Ross

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?

het ondersteunen van mensen met kanker, ex-kankerpatienten en hun naasten bij het
herstel van de kwaliteit van hun leven;
het bieden van mogelijkheden en het functioneren als wegwijzer voorde bedoelde
doelgroep;
het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
het beleid van de stichting is zodanig dat de stichting kan worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van vrijwilligers
van het exploiteren van een inloophuis, het geven van voorlichting en informatie, het
organiseren van activiteiten en het verlenen van zorg in de meest ruime zin.

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?

Organiseren, faciliteren van activiteiten, sociale inloop en persoonlijke gesprekken voor
mensen met kanker, ex-kankerpatienten en hun naasten.
4 dagen per week is het inloophuis geopend voro bovengenoemde werkzaamheden.
Met deze werkzaamheden wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de
fysieke en psychische gezonheid, met andere woorden, aan de kwaliteit van leven van
(ex-)kankerpatienten en hus naasten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via giften, donaties, legaten en subsidies
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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.

Exploitatie van het inloophuis, het finacieren van de activiteiten voor de bezoekers
gegeven door professionals.
Noodzakelijke reserveringen voor de nodige verplichtingen worden op een
spaarrekening aangehouden

https://thharnhem.nl/over-ons/visie-en-missie/

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 het statutaire bestuur
Voor de coordinatoren in loondienst geldt het minimum loon
Er is geen beloning voor de werkzame 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.

Verslag van de activiteiten
Het jaar 2020 stond in het teken van de maatregelen, door de overheid ingesteld, als
gevolg van de COVID-19 pandemie. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt het Huis
gedurende het langere periodes in het jaar fysiek gesloten te houden voor onze
gasten. Daar waar de maatregelen het toelieten en wij de risico’s konden inschatten is
het Huis open geweest voor inloop en deelnam aan activiteiten.
Daarnaast hebben onze vrijwilligers actief telefonisch contact gehouden met gasten die
aangaven dat op prijs te stellen. Ook werden activiteiten online aangeboden en werden
buitenactiviteiten op locatie gefaciliteerd.
Ondanks deze beperkingen vonden in 2020 ongeveer 1.500 bezoeken plaats. Hiermee
zien wij een bevestiging van de relevantie van het Huis voor haar doelgroep.
Het bestuur vergaderde op geregelde tijden, bij een aantal overleggen namen de
coördinatoren deel aan dit overleg. Op die manier kan een open uitwisseling in
standgehouden worden tussen bestuur en de operationele gang van zaken.
Ook werden de vergaderingen van de koepel organisatie van inloophuizen (IPSO) op
door een vertegenwoordiging vanuit het bestuur online bijgewoond.

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

www.thharnhem.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

5.042

€

4.385

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

5.042

€

4.385

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

90.368

€

69.859

+
€

+

Totaal

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

95.410

Continuïteitsreserve

€

87.403

€

73.938

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

8.007

Totaal

€

95.410

+
€

https://thharnhem.nl/over-ons/financiele-verantwoording/

+
€

87.403

73.938

69.859

+
€

31-12-2020

€

€

90.368

+

Passiva

74.244

€

306

€

74.244

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

12.000

€

14.990

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

45.476

Giften

€

45.476

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

12.000

+

+
14.990

€

40.751

€

40.751

€
€

4.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

61.476

55.741

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

23.000

€

23.435

Huisvestingskosten

€

14.104

€

23.635

Afschrijvingen

€

1.341

€

487

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

9.566

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

10.740

48.011

€

58.297

13.465

€

-2.556

+

+

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.

https://thharnhem.nl/over-ons/financiele-verantwoording/

https://thharnhem.nl/over-ons/financiele-verantwoording/

Open

