Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van Enver
2 4 4 1 6 1 8 5

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

Postbus 258, 3000 AG, Rotterdam
0 8 5 4 8 6 7 0 7 0

E-mailadres

fondsen@enver.nl

Website (*)

https://www.enver.nl/vrienden-van-enver/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 0 7 3 5 2 4

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. G. Cardol

Secretaris

mw. E.C. Brons

Penningmeester

mw. E.C. Brons

Algemeen bestuurslid

mw. E.M. Reinhard

Algemeen bestuurslid
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 ondersteunen van activiteiten van Stichting Enver en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit
doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken
van organen van de stichting. Zij tracht haar doel o. m. te bereiken door het verkrijgen
van schenkingen, legaten, donaties, het werven van fondsen en al hetgeen hiermee
verband houdt. De stichting beoogt geen winst te maken.
St. Enver werkt vanuit de pedagogische discipline: het jeugd- en opvoedkundig werk.
De dienstverlening is gericht op het versterken van het kind, de jongere en het gezin
door hun eigenwaarde te stimuleren, het zelfvertrouwen te vergroten, de ontwikkeling
te stimuleren en talenten te ontwikkelen. Omdat de professionals vaak relatief kort
betrokken zijn bij het leven van jeugdigen, werken zij in aanvulling op de (potentiële)
mogelijkheden van het gezin en van de sociale omgeving van het gezin. Oplossingen
worden gezocht in de directe omgeving: in het gezin, op school en in de buurt. De
veiligheid en geborgenheid van de jeugdigen staan hierbij altijd voorop.

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?

Stichting Vrienden van Enver richt zich met name op het aanschrijven van fondsen die
maatschappelijke doelen nastreven. De Stichting Vrienden van Enver benadert deze
fondsen met verzoeken tot financiële ondersteuning voor middelen en activiteiten ten
behoeve van cliënten en (pleeg)ouders van Enver. De Stichting schrijft eveneens
fondsen aan voor een bijdrage aan groepsactiviteiten of innovaties.
Enver stelt een medewerker fondsenwerving ter beschikking aan de Stichting Vrienden
van Enver. De medewerker fondsenwerving is aanspreekpunt voor medewerkers van
Enver en externe geldverstrekkers (fondsen en andere donateurs).De medewerker
fondsen werving beoordeelt de aanvragen en dient deze in bij een of meerdere
fondsen. De medewerker rapporteert aan het bestuur van de stichting middels een
overzicht van alle aanvragen en het resultaat daarvan. Het bestuur is belast met het
besturen van de stichting. Daarbinnen is het bestuur verantwoordelijk voor het
algemene en financiële beleid en legt jaarlijks middels een jaarverslag verantwoording
af over de activiteiten. Met de toegekende financiële middelen naar aanleiding van
fondsaanvragen en met de van fondsen ontvangen giften in natura ondersteunt de
vriendenstichting het werk van Stichting Enver.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De medewerker fondsenwerving schrijft namens de Stichting fondsen aan met het
verzoek om een financiële bijdrage voor een specifiek doel. De verzoeken tot
financiële ondersteuning zijn altijd geoormerkt. Fondsen maken hun giften ook
geoormerkt over op de rekening van Stichting Vrienden van Enver. Incidenteel worden
er ook zogenaamde vrije bijdragen ontvangen op de rekening van Stichting Vrienden
van Enver. Het betreft donaties die niet het resultaat zijn van een fondsaanvraag, en
niet zijn gekoppeld aan een specifiek doel. Deze vrije bijdragen kunnen afkomstig zijn
van een fonds, een kerk, een bedrijf of een particulier.
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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 verworven gelden worden direct en voor 100% uitgekeerd aan de aanvrager,
zonder aftrek van kosten. Verantwoording aan de donateur vindt plaats conform de
wijze waarop de donateur dat heeft aangegeven. Wanneer de gift hoger blijkt dan de
uiteindelijke werkelijke kosten, dan vindt retournering van het resterende bedrag aan
de desbetreffende donateur plaats.

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

https://www.enver.nl/app/assets/Beleidsplan-Vrienden-van-En
ver-2018-2023-2.pdf

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

Het statutaire bestuur van Stichting Vrienden van Enver is tevens het
beleidsbepalende orgaan. Het bestuur van Stichting Vrienden van Enver is
onbezoldigd, verricht haar werkzaamheden om niet en ontvangt ook geen
onkostenvergoeding. Stichting Enver stelt aan Stichting Vrienden van Enver om niet
een projectmedewerker fondsenwerving ter beschikking. De projectmedewerker
fondsenwerving is in loondienst bij Stichting Enver en valt onder de CAO-Jeugdzorg.

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.

Stichting Vrienden van Enver is in het leven geroepen om met behulp van fondsen en
stichtingen kinderen te steunen in zaken die anders onbereikbaar voor hen zijn. De
stichting is vormgegeven passend in een beleid waarin optimale transparantie voorop
staat: een rechtspersoon die onafhankelijk staat ten opzichte van de reguliere
exploitatie van Stichting Enver.
Ook in 2021 hield het coronavirus de Nederlandse samenleving nog in haar greep. De
nood in de samenleving duurde voort en steeds meer mensen kregen er direct of
indirect mee te maken. Dit had ook invloed op het gevoel van welbevinden van
individuen. Dit merkten we uiteraard ook bij de bij cliënten van Enver, die ook zonder
corona al een grote mate van kwetsbaarheid vertoonden. De hulp vanuit fondsen werd
alleen maar harder nodig. In 2021 is er voor vele doelen geld binnengekomen. We zijn
de fondsen erg dankbaar dat ze nagenoeg alle aanvragen voor individuele cliënten
honoreerden. Ook onze projectaanvragen werden door fondsen positief beantwoord.
Ten opzichte van het vorige kalenderjaar is er in 2021 in totaal 29% meer aan
fondseninkomsten ontvangen.
Ondersteuning vanuit fondsen:
Voor de door fondsen gehonoreerde aanvragen zijn er drie categorieën te
onderscheiden: projecten voor specifieke doelgroepen van Enver, ondersteuning in de
vorm van giften in natura voor specifieke doelgroepen en ondersteuning aan
individuele cliënten.

Open

Ondersteuning in de vorm van projecten:
‘Pleegzorgkamp’
60 Pleegkinderen uit pleeggezinnen van Enver gingen ‘op kamp’. De
pleegzorgkampen werden dit jaar voor de 15e keer met veel inzet georganiseerd door
de pleegzorgbegeleiding. Gelukkig konden deze zomerkampen toch doorgaan, Open
Url van het activiteiten
https://www.enver.nl/app/assets/Jaarverslag-2021-Stichting-Vri
verslag. Vul de link in waar het ondanks het coronavirus, dat nog steeds onder ons was. Het zo vertrouwde
enden-van-Enver.pdf
activiteitenverslag te vinden is. vakantiehuis in Rockanje heeft inmiddels een andere bestemming gevonden. Het
nieuwe vakantiehuis in Dongen beviel meteen erg goed. De vakantiekampen hebben
een grote meerwaarde: ook kinderen, die door hun gedrag of handicap door het jaar
heen niet welkom zijn op kinderfeestjes of groepsvakanties mogen mee; pleegkinderen
ontmoeten andere pleegkinderen en kunnen ervaringen uitwisselen. Pleegouders
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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

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

8.243

€

+
€

16.466

0

+
€

8.243

+

16.466

+
Totaal

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

€

8.243

2.630

€

+

16.466

+

€

2.630

€

2.775

Bestemmingsfondsen

€

4.777

€

13.663

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

836

Totaal

€

8.243

+
€

2.775

€

28

€

16.466

+

Liquide middelen, overige reserves, bestemmingsfonds en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

285.527

Som van de geworven baten

€

285.527

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

223.582

€

223.582

+

€

+
285.527

€
€

+
223.582
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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

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Bestedingen volgens aangevraagde doelen

€

285.390

Besteed aan doelstellingen

€

285.390

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

282

Som van de lasten

€

285.672

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.

+

€

221.518

€

221.518

+

€

-145

+

€

354

€

221.872

€

+

1.710

Alle bedragen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. De besteding van de ontvangen
bedragen van fondsen: deze zijn besteed conform het doel waarvoor deze middelen
zijn aangevraagd.

https://www.enver.nl/app/assets/Jaarverslag-2021-Stichting-Vri
enden-van-Enver.pdf

Open

