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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Sant'Egidio Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 0 8 7 4 9 2

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

Waterlooplein 205, 1011 PG Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 2 3 3 1 5 2 2

E-mailadres

info@santegidio.nl

Website (*)

www.santegidio.nl

RSIN (**)

8 0 6 5 8 9 4 1 3

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 5 0

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

Mw. H.J.F. Kieboom

Secretaris

Dhr. O.J.M. Lins

Penningmeester

Dhr. C.M.P. Dekker

Algemeen bestuurslid

Dhr. H.T.M. Pieper

Algemeen bestuurslid

Dhr. D. van der Goten

Overige informatie
bestuur (*)

Dhr. H.D.J. Hoet

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan
en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en
solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de
Gemeenschap van Sant'Egidio (Comunità di Sant'Egidio) wordt beleefd.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Kenmerkend voor de werkwijze van de stichting is het samengaan van gebed en inzet,
en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde
Gemeenschap van Sant'Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en
noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en
jongeren, opvang en taalschool voor migranten en ondersteuning van ouderen in
kansarme stadswijken.
Activiteiten vinden het hele jaar door plaats, op vaste momenten in de week, om de
vriendschap met de armen te laten groeien vanuit trouwe aanwezigheid. Daarnaast zijn
er extra en speciale activiteiten in de zomer en rond Kerstmis.
Zoals uitgebreid vermeld in het jaarverslag zijn er vaste activiteiten in Amsterdam,
Utrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom en Deventer. Doel van de stichting is ook om
deze activiteiten, de verbindingen tussen de verschillende doelgroepen en de plaatsen
waar activiteiten plaatsvinden, te laten groeien.

De projecten van de stichting wordt voornamelijk gefinancierd door giften van
particuliere donateurs en van vermogensfondsen en kerkelijke instellingen.
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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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de kosten voor de verschillende
projecten voor daklozen, eenzame ouderen, kinderen in kansarme wijken,
vluchtelingen en migranten. Separaat werden in 2020 fondsen geworven voor de
instandhouding van de monumentale Mozes en Aäronkerk; deze zijn opgenomen in
een voorziening groot onderhoud. Het vermogen van de stichting wordt grotendeels
gevormd door deze voorziening en door vooruitontvangen giften. Dit vermogen wordt
aangehouden op een spaarrekening.

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

Open

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

Bestuurders ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van
gemaakte onkosten, direct herleidbaar tot het werk van de stichting.
Het in dienst zijnde personeel wordt beloond volgens een individueel contract dat
aansluit bij het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze
instituten.

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.

Het bestuursverslag maakt deel uit van de jaarrekening 2020 en is te vinden op de
hieronder vermelde webpagina.

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

https://www.santegidio.nl/stichtingen/stichting-santegidio-nederla
nd/

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

€

Materiële vaste activa

€

12.313

Financiële vaste activa

€

346.744

€

359.057

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

25.462

€

44.356

€

69.818

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

178.648

€

+

153.097

+
€

491.565

€

850.622

€
€

35.000

0

€
98.846

€

+

41.049

+
€

133.846

41.049

203.714

€
312.917

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

214.628

Totaal

€

850.622

320.763

€

+
€

€

502.148

356.811

+

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

426.629

€

64.817

€

426.629

+

De toelichting is te vinden in de jaarrekening op https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2018/05/2020-jaarrekening.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

2.812

€

Nalatenschappen

€

65.478

€

Overige baten particulieren

€

50.484

Som van baten van particulieren

€

118.774

€

Baten van bedrijven

€

1.930

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

254.646

Som van de geworven baten

€

375.350

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

26.204

Som van de baten

€

401.554

+

+

€

+
0

€
€

+
0

€

+

€
€

+
0
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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

€

€

€

282.417

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

282.417

€

Wervingskosten

€

25.711

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

308.128

€

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

€

103.894

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-629

€

Saldo baten en lasten

€

92.797

€

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.

+

+
0

€

+
0

0

De toelichting vindt u in de jaarrekening op onderstaande website.

https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2018/05/2020-jaarr
ekening.pdf

Open

