Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Duescotte
4 1 0 2 4 8 1 6

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

info@duescotte.nl

Website (*)

www.duescotte.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 1 4 3 5 8 2 1
Welzijn - Overig welzijnswerk
Onderwijs en wetenschap
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.A,E. Kerckhoffs

Secretaris

M.L. Trompetter - Van Woerden

Penningmeester

W.L.B.M. de Carpentier Wolf - Crasborn

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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 statutaire doelstelling luidt als volgt:
"De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan binnen het rijk gevestigde
kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende
instellingen, alsmede aan niet als zulke instellingen aan te merken binnen het Rijk
gevestigde, niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen dan wel daarvan
vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid welke tenminste 25 leden
tellen en tenslotte aan personen, niet zijnde de oprichters, de bestuurders en/of hun
bloed- en aanverwanten, die daarvoor op charitatieve, culturele, wetenschappelijke
en/of maatschappelijke gronden in aanmerking komen en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords."
De stichting wil daarbij bereiken hetgeen op de site www.duescotte.nl onder "Over ons"
vermeld staat.

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 stichting stelt op basis van aanvragen en een positieve beoordeling hiervan door
het bestuur geld beschikbaar ter verwezenlijking van wat in de aanvraag als beoogd
wordt aangemerkt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt in beginsel over
gelaten aan degene door of voor wie de aanvraag werd gedaan. Daarbij kan het
bestuur nadere vorwaarden stellen ter zekerstelling van een goede aanwending van de
ter beschkking te stellen middelen, opdat de uitkomst van de aanwending van die
middelen gebeurt als realisatie binnen hetgeen de stichting beoogt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften en donaties.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De paragraaf "Over ons" van de site www.duescotte.nl geeft een duidelijk antwoord op
dee vraag.
Het vermogen wordt aangehouden op (spaar)bankrekeningen bij in Nederland
gevestigde financiële instellingen die onder het deposito-garantiestelsel vallen.

Open

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

De leden van het bestuur, alsmede de twee betrokken vrijwilligers, ontvangen geen
bezoldiging.

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 verslagjaar werd bijgedragen aan project van het Leger des Heils dat ziet op het
in de Corona-tijd verlichten van sociaal isolement van veelal alleenstaanden.

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

Omdat het bestuur het opvallend vindt dat de Corona-tijd tevens een periode is
geworden waarin er sprake is van een teruglopend aantal aanvragen, wordt gewerkt
aan plannen om de zichtbaarheid van de stichting te vergroten door naast inspelen op
individuele noden eveneens geld beschikbaar te stellen voor groepsgewijze
ondersteuning.
Evenzeer viel het op dat er werd aangeklopt met een aansprekend verhaal dat wij bij
nadere beschouwing twijfelachtig vonden, klaarblijkelijk door "gelukszoekers"
ingebracht. Wij kijken uit naar meer aanvragen waarbij we het goede gevoel kunnen
krijgen dat het geld goed terecht komt.

Open

2

Balans

Balansdatum

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

127.362

127.362

0

+

+
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Passiva

€

31-12-2021

€

€

€

126.406

31-12-2020 (*)

Continuïteitsreserve

€

+

Bestemmingsreserve

128.241

€

Herwaarderingsreserve

€

+

€

Overige reserves

€

€

€
Bestemmingsfondsen

€

€

128.241

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

€
€

Kortlopende schulden

Totaal

128.241

+

€

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

31-12-2020 (*)

€

31-12-2021

€
€

Activa
Immateriële vaste activa

€

€

€

+

€

€

Materiële vaste activa

+

€

127.362

Financiële vaste activa

0

€

€
€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

€

+

Effecten

128.241
128.241

+

€
€

€

126.406

956

127.362

+

Niet in de balans gewaardeerd is het bezit van een medio 2014 aan Rotary Zwolle beschikbaar gesteld prefab chalet voor een vakantieproject. Hierbij
worden op voordracht van de gemeente Zwolle aan families, die daarvoor zelf niet de middelen hebben. de mogelijkheid geboden op een vakantiepark
een korte vakantie ingevuld te zien worden.
Het chalet wordt veschikbaar gesteld voor steeds perioden van 5 jaar, waarvan de eerste aanving op 30 juni 2014, waarbij Rotary Zwolle zich verbindt het
project gaande te houden, waaronder begrepen het invullen van regulier onderhoud. Bij afloop van de samenwerking zal het chalet worden verkocht
tegen een prijs waarmee het bestuur dient in te stemmen, waarna de opbrengst bij het vermogen van de stichting zal worden gevoegd. Bij partijen bestaat
het voornemen de beschikbaarstelling nog geruime tijd te laten voortduren.

De liquide middelen worden aangehouden op (spaar)bankrekeningen bij in Nederland gevestigde financiële instellingen die onder het
deposito-garantiestelsel vallen.

128.241

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Giften

€

2.500

€

2.500

Financiële baten

€

4

€

39

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

2.500

+

2.500

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

2.504

2.539

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

661

€

164

Saldo van baten en lasten

€

1.843

€

2.375

€

600

€

61

+

100

64

€

+
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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.

SLOTOPMERKING.
Bovenstaande overzichten van de balans en de staat van baten en lasten zijn conform
de jaarstukken 2021 opgesteld. De betreffende jaarstukken zijn op 12 juni 2022 door
het bestuur vastgesteld en ten teken daarvan door alle bestuursleden ondertekend.
Daarbij werd er, gelet op de eenvoudige en transparant gevoerde administratie, mee
ingestemd dat is afgezien van het opstellen van een rapport door een
register-accountant of een accountant-administratieconsulent.

Open

