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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 2 4 0 4

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

Postbus 1002, 7500 BA Enschede

Telefoonnummer

0 5 3 4 3 4 3 9 9 3

E-mailadres

info@fbne.nl

Website (*)

www.fbne.nl

RSIN (**)

8 0 6 0 3 3 5 3 8

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Patiënten en families

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland (Enschede)

Aantal medewerkers (*)

1 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

Kalma, Doede Karsjen

Secretaris

Slotboom, Aleida

Penningmeester

Slotboom, Aleida

Algemeen bestuurslid

Stout - Speek, Elisabeth Trijntje

Algemeen bestuurslid

Freriksen, Maria Johanna

Overige informatie
bestuur (*)

nog 1 bestuurslid met specifiek aandachtsgebied; secretaris -penningmeester
gecombineerde functie.

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?

Het voorzien in materiële noden van personen of groepen van personen in de
gemeente Enschede, indien en voorzover in deze noden niet kan worden voorzien op
grond van enige wettelijke regeling, een en ander ter beoordeling van het bestuur, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste in des woords.

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?

het op aanvraag van professionele hulpverleners zoals schuldhulpverleners,
welzijnsinstellingen, reclasseringsinstellingen e.d. lenigen van noden van
hulpbehoevenden door het beschikbaar stellen van financiele middelen. Vaak gaat het
om noodzakelijke aanschaffingen in een gezin of alleenstaande welke die aanschaf
zelf niet kan bekostigen; medische noodhulp waaronder tandartskosten waarvan het
eigen risico niet kan worden voldaan e.d.
Naar vermogen wordt in een éénmalige bijdrage (dus geen periodieke of terugkerende
kosten) voorzien aan gezinnen of individuele personen in Enschede, waarbij een
maximum van € 2000,00 per 3 jaar wordt gehanteerd.
zie verder p 5 van het jaarverslag 2020

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

subsidie verstrekt door de Gemeente Enschede;
giften, schenkingen, legaten van particulieren en instellingen.
Fondswervingsakties door rotaryclubs, Lions en soortgelijke verenigingen.
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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.

zie ook vorige vraag.
Vermogen: er zijn bestemmingsreserves ter behoud van de continuiteit van de
instelling. Daarnaast is in 2021 een legaat ontvangen geoormerkt voot het lenigen van
noden van jeugdigen die in (maatschappelijke, justitiele e.d.) problemen zijn gekomen.

Het jaarverslag is gepubliceerd op www.fbne.nl. Daarin is het
beleidsplan geïncorporeerd.

Open

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

bestuurders zijn onbezoldigd.
Er zijn 2 part time bureuamedewerkers, die gezamenlijk 1 FTE vervullen. Bezoldigd
cfm CAO Zorg en Welzijn.

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.

p 5 t/m 33 in jaarverslag 2020 op www.fbne.nl

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

7.339

€

11.231

Materiële vaste activa

€

1.341

€

2.148

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

8.680

+
13.379

€

513

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
248.410

€

+

194.298

+
€

248.923

€

257.603

31-12-2019 (*)

€

50.000

73.343

€

+

50.000

71.540

+

€

123.343

€

121.540

Bestemmingsfondsen

€

70.000

€

65.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

64.260

Totaal

€

257.603

17

194.315

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

207.694

€

21.154

€

207.694

+

jaarekening is op www.fbne.nl gepubliceerd in het jaarverslag vanaf p. 44

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

450

Som van baten van particulieren

€

450

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

83.718

Som van de geworven baten

€

214.168

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

991

€

991

€

130.000

+

137.237

€

+

€

75.051

€

213.279

+

€

+
214.168

€
€

+
213.279
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

97.616

122.550

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

97.616

€

122.550

Wervingskosten

€

3.932

€

0

Kosten beheer en administratie

€

105.817

€

119.874

Som van de lasten

€

207.365

€

242.424

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

€

72.796

€

86.956

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.

+

€
6.803

€

-29.145

personeelskosten: tot medio 2020 uitbesteed; sindsdien rechtstreeks in dienst

www.fbne.nl

Open

+

