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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Bestuursverslag

Organisatie

Het bestuur van Stichting Eindhoven in Contact, statutair gevestigd te Eindhoven bestaat uit:

Voorzitter T.I.M. van Campen

Secretaris P.B.A. Gosselink

Penningmeester C.E. van Haersma Buma

Inleiding

De Eindhovense aanpak van eenzaamheid kent een vliegende start in september 2017. De eerste activiteit, 

een symposium over Eenzaamheid, slaat zo aan dat 15 organisaties een intentieverklaring  ondertekenen. 

Het motto: samen pakken we eenzaamheid aan. Deze  initiatiefgroep spreekt zich uit  over de missie en visie

en gewenste organisatie voor samenwerking. In oktober 2018 ronden we de eerste fase af met een landelijke 

conferentie in samenwerking met de landelijke Coalitie Erbij  “Kunnen we erover praten”.

En er volgen nog meer bijeenkomsten.

Stichting

In december 2018 wordt de stichting Eindhoven in Contact opgericht. Er blijkt ondersteuning nodig voor 

professionals en vrijwilligers die ‘eenzaamheid erkennen en echt contact willen maken’. De stichting vormt 

een lokale coalitie voor het aanpakken van eenzaamheid. Onze slogan: samen omgaan met eenzaamheid.

Meer samenwerken

We zijn gestart omdat we kwaliteit en verdieping willen toevoegen aan alle initiatieven en activiteiten die er 

al zijn. Door meer samen te werken en al doende te leren. Daardoor verbeter je jezelf, komt er meer 

diepgang en wordt de aanpak beter. Bovendien is het goed van elkaar te weten wie wat doet, zo voorkom 

je overlap en hoef je het wiel niet twee keer uit te vinden.

Missie

In 2025 voelen alle Eindhovenaren zich vrij te praten over hun gevoelens van eenzaamheid. De voorwaarde 

om met eenzaamheid te kunnen omgaan, is het bewust worden van eigen gevoelens van eenzaamheid. 

De onderliggende waarden zijn omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar.

Visie

Het taboe op praten over eenzaamheid doorbreken. Daaruit volgen twee doelen:

•   Leren omgaan met eenzaamheid. Bewust worden van eigen gevoelens van eenzaamheid, daarover 

     kunnen praten en daar zelf iets aan kunnen doen. Het taboe doorbreken over eenzaamheidsgevoelens 

     te praten, zowel bij de ‘eenzame’ als de gesprekspartner

•   Een professionele opvang en begeleiding voor die mensen die ernstig lijden aan eenzaamheid

Ook in 2021 heeft covid-19 haar stempel gedrukt op iedereen in de samenleving. 

Velen van ons werden ernstig belemmerd deel te nemen aan het sociale leven. Iedereen in alle 

leeftijdsgroepen heeft ervaren hoe belangrijk sociale relaties zijn. Veel mensen werden gefrustreerd in 

hun behoefte gezien en gehoord te worden, erbij te horen en van betekenis te kunnen zijn. 

Behoeftes die, indien vervult, mensen gelukkig maken. 

Niet verwonderlijk dat in 2021 eenzaamheid een veel besproken en beschreven thema was. 
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In ons beleidsplan formuleerden wij de strategische doelen:

•   Erkenning en steun van de Gemeente Eindhoven

En tevens de volgende specifieke doelstelling voor 2021:

•   Het inrichten van een Eindhovense Coalitie Eenzaamheid

•   Het lerend netwerk verder uitbouwen middels:

- digitaal platform voor informatie, kennisuitwisseling en ontmoeting.

- fysieke bijeenkomsten (na de zomer, indien mogelijk i.v.m. Corona)

•   Start van de uitvoering van het pilotproject Sociale buurpreventie op straat- en buurtniveau

•   Uitbouw en onderhoud van de website

•   Ontwikkelen van een workshop voor professionals gericht op het verwerven van kennis en vaardigheid 

    voor het ondersteunen van eenzame mensen
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

     

€ €

ACTIVA

Liquide middelen 28.722 2.412

 28.722  2.412

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

     

€ €

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen 792  -613  

  792  -613

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 20.667  0  

Crediteuren  1.537  2.500  

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen5.051  0  

Overige schulden 675  525  

  27.930  3.025

  28.722  2.412
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2021
 

 Realisatie Realisatie

2021 2020

 € €

Omzet     

Omzet 30.945 0

Subsidies 680 2.730

Giften en donaties 725 200

Saldo overige baten    32.350 2.930

Totaal baten    32.350 2.930

Lasten

Activiteitskosten 30.945 3.398

Kantoorkosten 0 185

Algemene kosten 0 -1

Totaal lasten    30.945 3.582

    

Saldo van baten en lasten   1.405 -652
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Eindhoven in Contact, statutair gevestigd te Eindhoven

buurt- en wijkniveau zodat burgers omzien naar en vrij met elkaar spreken over hun gevoelens waardoor 

het taboe op eenzaamheid wordt doorbroken, het aantal mensen dat lijdt aan chronische eenzaamheid zal 

afnemen en de zelfredzaamheid van burgers wordt vergroot.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.

Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het onderlinge contact en de sociale samenhang op 

straat-, 

9



Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2021

 

Liquide middelen
31 dec 2021 31 dec 2020

€ € 

Rabo RC NL96 RABO 0337 2647 08 28.722 2.412

28.722 2.412

Vermogen

2021 2020

€ €

Stichtingsvermogen

Beginsaldo -613 39

Mutatie 1.405 -652

Eindsaldo 792 -613

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten van € 1405 over 2021 zal worden toegevoegd aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.

Kortlopende schulden  

31 dec 2021 31 dec 2020

€ € 

Vooruitontvangen bedragen

Vooruit ontvangen bedragen 20.667 0

20.667 0

Crediteuren

Crediteuren 1.537 2.500

1.537 2.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen

Btw te betalen 5.051 0

5.051 0

Overige schulden

Overige schulden 475 525

Nog te betalen bedragen 200 0

675 525
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Stichting Eindhoven in Contact

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

 Realisatie Realisatie

2021 2020

€ €

Omzet   

Gemeente Eindhoven Samen uit corona 29.293 0

Gemeente Eindhoven overig 1.652 0

 30.945 0

Subsidies   

Nagekomen subsidie 2020 Gem. Eindhoven 680 2.730

 680 2.730

Giften en donaties

Giften en donaties 725 200

725 200

Activiteitskosten

Evenementskosten 1.652 0

Samen uit corona directe kosten 28.974 0

Samen uit Corona indirecte kosten 319 0

Overige activiteitskosten 0 3.398

30.945 3.398

Kantoorkosten

Overige kantoorkosten 0 185

0 185

Algemene kosten

Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 0 -1

0 -1
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Stichting Eindhoven in Contact 
Eindhoven 

 
 
Bestuursverklaring 
 
Het bestuur van Stichting Eindhoven in Contact verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021 
mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 
deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 
en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. 
 
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 
het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. 
 
Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 
middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan 
die 
van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening. 
 
 
 
Eindhoven, 
20-06-2022 
 
Voorzitter 
T.I.M. van Campen 

 
 
Secretaris 
P.B.A. Gosselink 

 
 
 
Penningmeester 
C.E. van Haersma Buma 
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