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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Lumens
1 7 1 3 0 4 1 2

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

Beemdstraat 29

Telefoonnummer

0 4 0 2 1 9 3 3 0 0

E-mailadres

info@lumenswerkt.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 7 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4 9 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.A.M. Vonk

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

Het bevorderen van de sociale kwaliteit en daarmee de maatschappelijke integratie en
participatie van burgers, het verzorgen van activiteiten en het zijn van een inspirator op
het gebied van cultuurparticipatie en educatie en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening te verbeteren;
b. nieuwe diensten te ontwikkelen en de kwaliteit van deze diensten te
verbeteren,alsmede de diensten expliciet te vertalen in resultaten en effecten; _
c. het samenwerken met organisaties en instituties, dit alles in de meest ruime zin
van het woord;
d. expertise van de medewerkers en vrijwilligers optimaal te benutten, alsmede het
bevorderen van de op de functiegerichte vorming, training en opleiding van de bij de
stichting in dienst zijnde medewerkers en vrijwilligers;
e. alle andere doelmatige en wettige middelen die dienstig zijn aan het (doen)
bevorderen van het doel van de stichting.

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?

Lumens adresseert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van: 'Armoede en
Meedoen', 'Talentontwikkeling en Jeugd', 'Opvoeding en Gezin' en 'Veilige omgeving
en tolerantie'. Lumens zet zich in voor mensen die hierin extra ondersteuning kunnen
gebruiken. Deze werkzaamheden worden gedurende het hele jaar uitgevoerd (al
jarenlang).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
a. donaties, subsidies en andere bijdragen;
b. opbrengsten van eventuele diensten;
c. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
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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.

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

Door het inzetten van professionele medewerkers en het faciliteren van activiteiten en
accommodaties.
Er wordt een weerstandsvermogen aangehouden van tussen de 5% en 10% van de
bedrijfsopbrengsten. Dit is nodig om tegenslagen op te kunnen vangen. Lumens
hanteert hiervoor spaarrekeningen.

https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2020/01/Lumens
-Samenvatting-Strategie-2020-2022-A4.pdf

Open

De CAO Sociaal Werk wordt gehanteerd voor de medewerkers van Lumens.
De vergoeding van de bestuurder wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
Voor het jaarlijks vaststellen van de hoogte van de beloning van de Raad van Toezicht
wordt de adviesregeling van Sociaal Werk Nederland opgevolgd.

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.lumenswerkt.nl/jaarverslag-2021/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

907.951

Financiële vaste activa

€

101.390

€

1.009.341

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

655.020

€

101.390

€

756.410

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

685.661

€

+

2.096.173

+
€

3.662.749

€

4.672.090

€

+

1.462.641

+
€

2.080.128

1.462.641

1.246.235

€
2.977.088

2.080.128

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

2.224.049

Totaal

€

4.672.090

350.809

€

+
€

€

367.913

3.342.408

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

4.098.818

€

2.285.368

€

4.098.818

+

https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrekening-2021-publicatie.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

990.895

€

927.600

Subsidies van overheden

€

16.908.243

€

15.571.570

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

759.745

€

630.924

Overige subsidies

€

420

€

15.524

Baten van subsidies

€

17.668.408

€

16.218.018

Baten sponsorbijdragen

€

18.140

€

18.904

Giften en donaties van particulieren

€

€

80

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€
€

0

+
80

€
€

208.174

233.058

+

+

€

18.885.617

€

17.397.660

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

96.792

€

90.451

Verstrekte subsidies & giften

€

1.474.811

€

1.115.938

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

88.386

€

51.602

Personeelskosten

€

12.984.723

€

12.543.175

Huisvestingskosten

€

1.824.587

€

1.615.360

Afschrijvingen

€

224.357

€

162.109

Financiële lasten

€

15.284

€

7.523

Overige lasten

€

1.559.190

€

1.615.860

Som van de lasten

€

18.268.130

€

17.202.018

Saldo van baten en lasten

€

617.487

€

195.642

Som van de baten

Lasten

+

€

+

+
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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.

Resultaatbepaling
"Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en
andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn
geleverd c.q. de diensten zijn verricht.Verliezen welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn."
Opbrengsten
Projectsubsidies: De baten zijn voor wat betreft projectsubsidies of daarmee gelijk te
stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de
bekostiging/subsidiëring.
Overige:De overige opbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekend
bedrag voor geleverde goederen en diensten onder afrek van OB en kortingen.
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
WNT
Voor de uitvoering WNT in de (semi)publieke sector houdt Lumens zich aan de beleids
regel WNT en hanteert deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening.

https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarrek
ening-2021-publicatie.pdf

Open

