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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Menswel

Schmitz, Wilhelmus Gerardus Jacobus

www.menswel.nl

n.v.t.

Chatelainplein 31, 6102 BB Echt

n.v.t.

Kurstjens - Vrehen, Gerlinde Theodora

Nederland

4 1 0 6 7 2 3 2

2 3

1 9 4

0 0 6 7 4 8 2 5 9

0 4 7 5 4 8 4 8 4 8

Welzijn - Overig welzijnswerk

Welzijn - Sport

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Pörteners, Johannes Clemens August Cornelus

overige leden bestuur: Martens, Jacobus Johannes Josephus en Doggen - Muijres, 
Maria Petronella Gerarda en Hermans, Wilhelmus Cornelis Maria en Kroezen, 
Elisabeth Janny Jacqueline Maria

info@menswel.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het bevorderen, initiëren ondersteunen (mede) uitvoeren van activiteiten/projecten ten 
bate van het welzijn van de inwoners van het bij bestuursbesluit vast te stellen 
werkgebied waarbij de betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en 
zelfwerkzaamheid van (groepen/ categorieën) inwoners uitgangspunt voor het 
handelen in deze is. Verder door het opzetten, aanbieden en het exploiteren dan wel 
ondersteunen en faciliteren van voorzieningen en dienstverlening ten behoeve van de 
(groepen/ categorieën) inwoners van het werkgebied.

De hoofdtaak van de stichting is (mede) uitvoering geven aan het lokale welzijnswerk 
in de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw. In nauwe samenspraak 
met de betreffende gemeenten worden jaarlijks werkplannen opgesteld om uitvoering 
te geven aan het lokale welzijnsbeleid. 
De dienstverlening heeft betrekking op alle inwoners van de betrokken gemeenten. 
Ook kunnen inwoners bij de stichting terecht met individuele (hulp)vragen of voor hulp 
en ondersteuning voor bewoners- en buurtinitaieven. Iedereen kan eem beroep doen 
op de stichting, met als doel dat iedereen meedoet in de samenleving. 
Centrale missie: Onze grootste kwaliteit is dat we mensen helpen samenwerken en op 
eigen benen te staan.

Hoofdzakelijk subsidies regiogemeenten aangevuld met deelnemersbijdragen en 
verhuur aan maatschappelijke accommodaties.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Bestuursleden ontvangen een kleine onkostenvergoeding van € 1.250 per jaar. De 
voorzitter ontvangt een toeslag van € 250,-. Dit is een all-in vergoeding voor de 
werkzaamheden voor bestuur- en commissiewerkzaamheden.
De directie is ingeschaald op basis van de CAO sociaal werk, schaal 13. 

Globaal worden onderscheiden:
- Opbouwwerk
- Jongerenwerk
- Sport- en cultuurstimulering en educatie
- Mantelzorgondersteuning
- Deelname aan sociale wijkteams
- Vrijwilligerssteunpunten

De stichting zet beroepskrachten en vrijwilligers in om mensen te ondersteunen en te 
faciliteren bij alle vragen rondom het dagelijkse leven. 
De stichting woirdt hiervoor gesubsidieerd door de loklae overheden en werkt nauw 
samen met professionele en informele organisaties op lokaal niveau.
De stichting heeft een beperkt eigen vermogen om risico's voor de toekomst op te 
kunnen vangen. Dit vermogen wordt bewaard op reguliere spaarrekeningen. Er wordt 
geen geld belegd. 

https://www.menswel.nl/downloads/ 

https://www.menswel.nl/downloads/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

0

76.623 62.665

0 0

1.160.000

522.500 522.500

56.732

397.846 379.122

0

0 0

41.916

942.165 926.226

0

370.087 365.043

1.099.123

48.550 24.2861.160.000

2.357.771 2.279.842

1.197.771

1.388.561 1.329.634

2.357.771

0

1.160.000

109.079

0

19.380

0

991.383

1.160.000

1.119.842

2.279.842

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

305.335 292.884

1.552.001 1.544.020

0 0

0 0

1.552.001 1.544.020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

204.538 219.896

37.068 30.000

2020 2019 (*)

2.098.942 2.086.800

0

0

0

0

1.658.329

96.490

7.599

223.954

0

0

0

0

1.641.676

85.629

8.036

235.032

58.928 23.822

53.642

2.040.014

92.605

2.062.978
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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://www.menswel.nl/downloads/ Open


