Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Feest van Herkenning - museumverhalen voor ouderen

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 3 2 1 4 1 9

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

Markt 7, 4351 AG Veere

Telefoonnummer

0 1 1 8 5 0 2 1 5 1

E-mailadres

secretariaat@feestvanherkenning.info

Website (*)

www.feestvanherkenning.info

RSIN (**)

8 5 4 2 9 6 4 1 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

8 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

R.B.M.R. Bakker

Secretaris

S.H. van Dam Merrett - Barones van Lynden

Penningmeester

J.L.G. Schlicher

Algemeen bestuurslid

A.M.L. Magermans

Algemeen bestuurslid

A. Rozendaal

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

De stichting heeft als doel het organiseren van reminiscentieactiviteiten voor ouderen
met dementie, het opleiden van zorgmedewerkers op dit gebied en het bevorderen van
het welzijn van ouderen in de algemene zin en voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.!
De stichting wil alle ouderen met dementie in zorginstellingen in Zeeland bereiken
en ze minstens één keer per twee maanden een reminiscentie- of zangbijeenkomst
aanbieden, hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn van deze groep ouderen.

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?

Vrijwilligers leiden in tweetallen gedurende het hele jaar zang- of
reminiscentiebijeenkomsten van een uur. Het ophalen van herinneringen aan de hand
van themakoffers met voorwerpen die gedeeltelijk afkomstig zijn uit 18 Zeeuwse
musea stimuleert ouderen met dementie en geeft hen een gevoel van eigenwaarde
terug. De activiteit is bedoeld voor een groep van maximum 10 deelnemers, zodat
iedereen aan het woord komt en er een gesprek ontstaat. Voor de
welzijnsmedewerker van de instelling kan dit bijzondere informatie opleveren die het
effect van de bijeenkomst kan prolongeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De zorginstellingen betalen voor een bijeenkomst. Dit bedrag dekt de directe kosten
van de activiteit.
Voor overige uitgaven, en met name bijscholing van de vrijwilligers, is de stichting
afhankelijk van sponsoren.
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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.

Vrijwilligers hebben recht op een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding. Periodiek
worden er regionale vrijwilligersbijeenkomsten gehouden, en jaarlijks minstens één
grote vrijwilligersbijeenkomst in het kader van bijscholing.
Iedere regio beschikt over een groot aantal themakoffers. Vrijwilligers die de
zangbijeenkomsten leiden, beschikken over een versterker en
begeleidingsinstrumenten.

www.feestvanherkenning.info

Open

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

Het beleid van de stichting is dat alle werkzaamheden niet beloond worden.
Alle vrijwilligers, inclusief het bestuur, hebben recht op een vrijwilligers- en
reiskostenvergoeding.

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.

De afgelopen jaren heeft maar een beperkt aantal bijeenkomsten kunnen plaats
vinden.Om onze doelgroep toch te kunnen bedienen hebben we alternatieve vormen
bedacht. Zo is een groot aantal liederen opgenomen en in de vorm van Playlistst
aangeboden via YouTube en hebben we ‘kofferpresentaties’ opgenomen en puzzels
gemakt. Dit materiaal wordt blijvend via de website aangeboden.
Vanaf 2022 gaan we vol aan de slag met de bezoeken in de instellingen.

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

https://www.feestvanherkenning.info/over-ons/jaarstukken/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

+

€

0

0

€
€

7.299

€

+
€

39.524

+

Totaal

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

46.566

33.016

+
€

43.888

41.991

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.678

Totaal

€

46.566

45.563

+
€

€

+

8.975

6.039

€

46.566

34.913

€

€
39.267

€

8.975

+
€

45.563

https://www.feestvanherkenning.info/over-ons/jaarstukken/

€

3.572

€

45.563

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

1.015

Som van baten van particulieren

€

1.015

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

500

€

500

€

4.641

1.015

€

5.141

€

11.987

€

7.110

Overige baten

€

4

€

4

Som van de baten

€

13.006

€

12.255

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

9.820

7.858

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

9.820

€

7.858

Wervingskosten

€

0

€

1.495

Kosten beheer en administratie

€

1.289

€

1.045

Som van de lasten

€

11.109

€

10.398

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

1.897

+

€

1.857

www.feestvanherkenning.info

www.feestvanherkenning.info

Open

+

