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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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 als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Lucas Henkdrikse
	15: Hanneke Cunnen-Litjens
	14: Lisette Tjalkens
	16: Evelyne Esveld
	17: 
	10: Nederland
	11_A4: 01
	12_A4: 30
	7: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	0: Stichting Lotje
	5: www.stichtinglotje.nl
	2: Kraaienlaan 1
	4_EM: info@stichtinglotje.nl
	1_KVK: 53125665
	6_RSIN: 850757460
	3_TEL: 0642302663
	51_ML: Het ondersteunen van kleinschalige initiatieven en projecten ten behoeve van kinderenin nood, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt ofdaartoe bevorderlijk kan zijn.
	53_ML: Stichting Lotje ondersteunt kleinschalige initiatieven en projecten voor hulp aan kinderen, tot en met 18 jaar in Den Haag, die zich in een noodsituatie bevinden. Hulpverleners/gezinscoaches van welzijnsorganisaties kunnen een aanvraag voor praktische noodsteun indien zoals een bed of andere meubels voor in de kinderkamer, een fietsstoeltje of een wasmachine en incidenteel gaat het om financiële hulp. Daarnaast heeft Stichting Lotje 20 Kasten van Lotje verspreid op verschillende locaties in Den Haag, gevuld met goede gedoneerde tweedehands kinderkleding. Als mensen kinderkleding nodig hebben en ze hebben zelf niet de middelen, dan kunnen ze naar een kast van Lotje bij hen in de buurt. Deze twee manier van hulp wordt het hele jaar door geboden. We haken ook aan of organiseren zelf meerdere keren per jaar een activiteit om kinderen op te vrolijken. Dagje Drievliet, inzameling buitenspeelgoed tijdens de meivakantie, uitdeelacties ism de Voedselbank, knutselpakketen tijdens de 1e lockdown in 2020. Met deze activiteiten ondersteunen wij kinderen in nood in Den Haag.
	54_ML: Donaties en giften van particulieren en bedrijven, en subsidie van de Gemeente Den Haag
	56_ML: De stichtingsmanager werkt als zzp-er en ontvangt een uurtarief op basis 24 uur per week.
	57_ML: 
	55_ML: We kopen matrassen voor bij de tweedehands bedden die we voor kinderen regelen vanuit een hulpvraag. We betalen ook het vervoer van bedden en andere meubels van de gever naar de ontvanger. Van geldinzamelingsacties kopen speelgoed, knutselspullen, winterpakketjes (muts, sjaal en wanten), ondergoed en sokken voor in de kasten, een dagje uit voor de kinderen in onze doelgroepwijken. We vragen fondsen aan om de bekendheid van Lotje te vergroten, om de organisatie verder te professionaliseren en om communicatiemiddelen te ontwikkelen. 
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.stichtinglotje.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-Stichting-Lotje-2020.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 32166
	4_GT: 0
	9_GT: 32166
	10_GT: 32166

	3: 
	7_GT: 5500
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 2607
	4_GT: 24059
	10_GT: 32166
	5_GT: 24059

	4: 
	7_GT: 6000
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 2843
	4_GT: 50632
	10_GT: 59475
	5_GT: 50632

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 3760
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 55715
	4_GT: 0
	9_GT: 59475
	10_GT: 59475

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 2451
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 2451
	5_A7: 19953
	6_A7: 
	7_A7: 15023
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 37427
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 37427
	25_A7: 
	26_A7: 32819
	27_A7: 42740
	28_A7: 28108
	29_A7: 
	30_A7: -5313
	15_A7: 9921
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 9921
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 22735
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 22735
	5_A7: 7614
	6_A7: 
	7_A7: 21250
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 51599
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 51599
	25_A7: 
	26_A7: 28137
	27_A7: 41509
	28_A7: 18004
	29_A7: 
	30_A7: 10090
	15_A7: 13372
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 13372

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	3_ML: Direct aan de hulpverlening toe te rekenen kosten zijn conform het concpet van de Stichting Lotje minimaal omdat de toegevoegde waarde ligt in bemiddeling tussen overschotten en tekorten waarvoor geen onderlinge af- of verrekening plaatsvindt.
Zie ook het Jaarverslag 2020 op de website: https://www.stichtinglotje.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-Stichting-Lotje-2020.pdf



