Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Antonius Gemeenschap
6 6 8 4 2 6 3 8

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

Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem
0 6 3 3 7 8 8 6 7 5

E-mailadres

info@antonius-gemeenschap.nl

Website (*)

www.antonius-gemenschap.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 7 2 0 6 4 1

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

0

Aantal medewerkers (*)

5 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

W.M.J. Blüm

Secretaris

C.K. Overtoom-Borst

Penningmeester

R. ten Broeke

Algemeen bestuurslid

M.C. Struis

Algemeen bestuurslid

B.E.J. Meertens

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 bieden van een platform voor een Christelijke leken beweging met haar wortels in
de Franciscaanse traditie;
De Antonius Gemeenschap heeft als prioritiet het ten dienste zijn van mensen in nood
en het werken aan "de droom van vrede";
De Antonius Gemeenschap heeft daarnaast als opdracht te werken aan een nieuwe
vorm van kerk zijn, waarbij verschillen in dogma's overstegen worden door de
gezamenlijke inzet voor de mens in nood en stad van vrede, vrij en vriendelijk
openstaat voor alle mensen van goede wil;
en al hetgeen daarmede in de meest ruime zin van het woord verband houdt of
daartoe bevoderlijk kan zijn.

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?

Antonius Kookt, Vrede en Gerechtigdheid, Geloof en samenleving en Armoede en
perspectief zijn de pijlers van waaruit gewerkt wordt.
In de diverse pijlers komen activiteiten naar voren als:
- Take me to Church - Concerten in diverse kerken toegankelijk voor iedereen
- Haarlemse Alliantie tegen Kinder Armoede (HATKA) - In samenwerking met diverse
organisaties is de doelstelling om de armoede in Haarlem onder kinderen drastisch te
verminderen
- Haarlemse Jongerenraad - Scholengemeenschappen worden betrokken bij de
Haarlemse gemeenteraad. Dooe middel van colleges worden onderwerpen die
betrekking hebben op de jeugd op de agenda gezet bij de gemeenteraad.
- Vredesweek elk jaar in september - We zijn partner van Pax Christi en staan ieder
jaar stil bij Vrede.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies vanuit (kerkelijke) organisaties, donaties vanuit divewrse fondsen, gemeente
Haarlem en van particuleire donateurs
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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 gelden worden direct ingezet om onder andere bovenstaande pijlers en zijn
activiteiten te kunnen organiseren. Er wordt GEEN vermogen aangehouden in de vorm
van beleggingen.

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

https://www.antonius-gemeenschap.nl/wp-content/uploads/202
0/03/beleidsplan-2019.docx

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

Bestuurders genieten GEEN bezoldiging. Bestuurders hebben wel recht op
vergoedingvan de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Open

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.

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

https://www.antonius-gemeenschap.nl/wp-content/uploads/202
1/04/definitief-jaarverslag-2020-def_kl.pdf

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

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

54.587

€

+
€

0

47.699

+
47.699

+
Totaal

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

€

54.587

€
€

49.892

€

+

47.699

+
€

49.892

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.695

Totaal

€

54.587

+
€

46.198

€

€

€

54.587

+

31-12-2019 (*)

46.198

€

1.501

€

47.699

+

https://www.antonius-gemeenschap.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarstukken-St.-De-Antonius-Gemeenschap-2020.pdf

+
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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

€

69.498

Baten van subsidies

€

69.498

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

55.069

€

55.069

€
€

0

+
0

+

+

€

69.498

€

55.069

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

22.435

€

18.880

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

36.541

€

26.234

Huisvestingskosten

€

1.176

€

1.309

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

188

Overige lasten

€

5.464

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

184

€

4.831

65.804

€

51.438

3.694

€

3.631

+

+
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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.

https://www.antonius-gemeenschap.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarstukken-St.-De
-Antonius-Gemeenschap-2020.pdf

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

https://www.antonius-gemeenschap.nl/wp-content/uploads/202
1/06/Jaarstukken-St.-De-Antonius-Gemeenschap-2020.pdf

Open

