Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Halte
1 1 0 6 5 1 9 7

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

Kerkweg 2

Telefoonnummer
E-mailadres

jongerenwerkdehalte@gmail.com

Website (*)

www.dehalte.nu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 7 8 7 6 4 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Teus Visser

Secretaris

Daniel Holtslag

Penningmeester

Bert Pesselse

Algemeen bestuurslid

Arne Post

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

de bestuursleden vervullen hun rol/taken onbezoldigd

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 Halte wil een veilige inloopplek en recreatieplekken creëren voor jongeren. Een
plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
Op die manier leren jongeren om langzamerhand verantwoording te nemen voor hun
eigen leven en hun leefomgeving. Door middel van de activiteiten willen we jongeren in
contact brengen met identificatiefiguren. Het moet meer zijn dan een plek om te
hangen en om je eigen ding te doen. Dit is alleen mogelijk als er een relatie wordt
ontwikkeld met jongeren. Samenwerken, daar willen we aan werken... De
maatschappij wordt steeds individueler, maar wat we willen is dat jongeren elkaar leren
kennen en waarderen. De activiteiten zijn er dan ook op gericht om samen bezig te 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?

De Halte is samen met lokale partijen actief in Giessenburg om activiteiten voor en met
jongeren op te zetten. Op dit moment is de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in
verenigingsgebouw De Kom gerealiseerd. Vanaf seizoen 2021 zal er in samenwerking
met andere Giessenburgse verenigingen en stichtingen gewerkt worden vanaf deze
gemeenschappelijke locatie. Ook de sportkooi en de JOP (plaatsing mei '21) zijn
beschikbaar. De Kom is dagelijks geopend in het zwemseizoen (april-september) en
de Halte haakt regelmatig aan om samen activiteiten te doen en daarnaast maakt de
Halte in samenwerking met andere partijen activiteiten mogelijk door inzet van
(financiele) middelen. In de winter zal er opgebouwd worden van maandelijkse naar
wekelijkse activiteiten. Verder is de Halte minimaal wekelijks ambulant aanwezig om
jongeren op te zoeken op buitenlocaties.
In alles zoeken we contact met jongeren om daar waar nodig individueel met hen aan
de slag te gaan en proberen we spelenderwijs hen vaardigheden aan te leren,
passend bij de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting de Halte ontvangt subsidie van de gemeente Molenlanden en ontvangt giften
van bedrijven en particulieren.
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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 Halte betaalt huur aan de Kom en deelt mee in periodieke lasten.
De Halte benut inkomende gelden voor aankoop en huur van materialen.
De Halte besteed een belangrijk deel van de inkomende gelden aan activiteiten.

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

www.dehalte.nu

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

De bestuursleden vervullen hun rol/taken onbezoldigd.

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.

In het voorbije jaar (2020) zijn diverse activiteiten georganiseerd. Van een stormbaan,
een voetbaltournooi tot een bijeenkomst om met elkaar een ontwerp te maken voor de
nieuwe JOP.
Daarnaast zijn de vrijwilligers van de Halte actief geweest rondom het zwembad, de
voetbalkooi en de speelplekken in- en rondom het park, in het organiseren van
activiteiten.
Vanuit het bestuur is actief meegedacht en gedaan in de planvorming m.b.t. de
inrichting van het park, de verplaatsing van de voetbalkooi en de nieuwe JOP.

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

Open

Ook is er ambulant veel werk verricht om daar waar nodig te bemiddelen tussen
jongeren en buurtbewoners, en actief richting de gemeente aan te geven wat er nodig
is vanuit de jongeren bezien. Met name rond de sportkooi is veel activiteit geweest in
overleg met de buurt en met de jongeren. Er is actief inzet geweest om er zorg voor te
dragen dat de afgesproken eindtijd van 21:00 uur gerespecteerd werd. Verder is er
overleg geweest rondom de locatie Vlietbrug, aangezien hier overlast werd ervaren op
warme zomerdagen (zwemlocatie Vliet). Hierover zijn gesprekken geweest met
overheid, jongerenwerk, buurt en jongeren.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

20.686

€

+
€

10.666

0

+
€

20.686

+

10.666

+
Totaal

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

€

20.686

€

18.460

€

+

10.666

+

€

18.460

€

10.376

Bestemmingsfondsen

€

1.790

€

290

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

436

Totaal

€

20.686

+
€

10.376

€

+

+
€

10.666
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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

€

1.500

Giften

€

1.500

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

9.384

9.384

€

+

€
€

9.384

+

+
9.384

€
€

+
0

+

+

€

10.884

€

9.384

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

495

€

3.406

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

805

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

369

1.300

€

3.775

9.584

€

5.609

+

+
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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.

www.dehalte.nu

Open

