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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Scouting Luctor et Emergo Arnhem
	13: vacant, geen salaris
	5: http://www.scoutingluctor.nl
	15: Mevr. G.A.C.H. Spies-Cuijpers, geen salaris
	2: Eltingerhof 120, 6921 DJ, Duive n
	4_EM: contact@scoutingluctor.nl
	14: Dhr. W.M. Hogestijn, geen salaris
	16: Dhr. W. Lemmens, geen salaris
	17: Dhr. A. Wolters, geen salaris
	10: Nederland
	1_KVK: 41047693
	11_A4: 0
	12_A4: 15
	7: [Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid]
	8: [Welzijn - Sport]
	9: [Welzijn - Overig welzijnswerk]
	6_RSIN: 815796730
	3_TEL: 0316264424
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	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: Mevr. A. Griethuizen-Brinkman, geen salaris

Dhr. J. van Driel, geen salaris
	51_ML: Behartigen van de belangen van Vereniging B.E. Scoutingroep Luctor et Emergo Arnhem. De stichting beheert en onderhoudt het clubhuis "Luctor's Honk" in Arnhem.
Dit clubhuis is volledig aangepast om de doelstelling van de groep mogelijk te maken. Ook voor iedereen met een beperking.
	53_ML: Zoals hierboven omschreven beheert, onderhoudt de instelling het clubhuis wat als thuisfront voor de groep functioneert. Ook organiseert de teamleiding spelbijeenkomsten, een paar weekenden per jaar en een zomerkamp voor de leden.
Daarnaast neemt de groep deel aan de activiteiten die vanuit de regio Scouting Klein Gelderland, van Scouting Nederland georganiseerd worden.
Mede door deze gezamenlijke activiteiten met de reguliere Scouting groepen, is het streven naar integratie van de leden van Scouting Luctor et Emergo.
Tevens biedt de groep de mogelijkheden voor studenten van MBO opleidingen voor een snuffel stage. De stagaires worden begeleid door de vrijwilligers van de scouting.
	54_ML: Inkomsten worden gekregen door verhuur van het gebouw aan derden. Een vast deel van de week wordt het scouting gebouw verhuurd aan een organisatie voor kinderopvang. Daarnaast zijn er inkomsten door schenkingen en donaties.
Door samenwerking met o.a. de Rotary Clubs, Soroptimisten Clubs en de Vrijwilligerscentrale Arnhem e.o. zijn er "indirecte" inkomsten in de vorm van kosteloze inzet bij onderhoud, vervoer, enz. Ook is er af en toe deelname aan bv. NL-doet acties.
Alle vrijwilligers zien af van een onkosten vergoeding.
	56_ML: De Stichting en de Vereniging kent geen salaris of vergoedingen voor het bestuurs, de kaderleden en de vrijwilligers.
	57_ML: Dit jaar is er in juni een zomer weekend georganiseerd buiten de regio met twee overnachtingen, een speurtocht, een muziekavond, een filmavond, spelletjes en een bbq.

In oktober is een weekend georganiseerd binnen de regio met twee overnachtingen, een speurtocht, een muziekavond, een filmavond, en spelletjes. Daarnaast werd er met de scoutingleden een heerlijke maaltijd gekookt.

Tijdens de reguliere bijeenkomsten van de scouting, komen er diverse activiteiten aan bod: knutselen, koken, speurtochten, quiz, enz.
	55_ML: De verkregen gelden worden, zoals in de statuten van de Stichting vastgelegd, besteedt ter behartiging van de belangen van de Vereniging Scouting Luctor et Emergo. Deze vereniging richt zich op activiteiten voor iedereen met een beperking. Een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij door middel van oa. Scouting spelprogramma, een spelthema ook een integratie van andere reguliere scoutinggroepen wordt nagestreeft.
Uit de balans blijkt dat de verenging een hoog reserve kapitaal heeft. Dit kapitaal wordt ingezet om de Vereniging Scouting Luctor et Emergo te ondersteunen tijdens extra activiteiten, maar vooral wordt het kapitaal gebruikt voor het onderhoud van het gebouw.
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: http://www.scoutingluctor.nl
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 55380.81
	6_GT: 0
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 108877.10
	8_GT: 1697.18
	4_GT: 164257.91
	9_GT: 1697.18
	10_GT: 165955.09

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 171584.40
	9_GT: 
	4_GT: -5629.31
	10_GT: 165955.09
	5_GT: 165955.09

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 170316.65
	9_GT: 
	4_GT: 1267.75
	10_GT: 171584.4
	5_GT: 171584.4

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 58076.81
	6_GT: 2967.12
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 108914.51
	8_GT: 1625.96
	4_GT: 166991.32
	9_GT: 4593.08
	10_GT: 171584.4

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2022

	0: 
	1: 31-12-2022
	2: 31-12-2021 (*)

	5_ML: De vaste activa, bestaat vooral uit aanbestedingen in en rondom het scoutinggebouw en zaken die met scoutingactiviteiten te maken hebben.
Het hoge reserve is bestemd voor onderhoud aan het gebouw, tegenvallende inkomsten en ondersteuning aan de Vereniging Scouting Luctor et Emergo.

	3: 
	1: 
	1_A7: 6643.90
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 320
	11_A7: 320
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 6963.9
	15_A7: 
	16_A7: 1250
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 7278.64
	21_A7: 2696
	22_A7: 390.71
	25_A7: -5629.3099999999995
	23_A7: 977.86
	24_A7: 12593.21

	2: 
	1_A7: 12381.12
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 65
	11_A7: 65
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 12446.12
	15_A7: 
	16_A7: 1500
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 5667.94
	21_A7: 2763
	22_A7: 260.61
	25_A7: 1267.7500000000018
	23_A7: 986.82
	24_A7: 11178.369999999999

	0: 
	1: 2022
	2: 2021 (*)

	3_ML: De inkomsten van verhuur zijn in 2022 lager dan in 2021, doordat er in 2021 meer gebruik gemaakt is van verhuur door de kinderopvang, in verband met noodopvang rondom corona.
De huisvestingkosten zijn hoger dan het voorgaande jaar, omdat er een lekkage is geconstateerd. Deze lekkage is geheel door vrijwilligers verholpen. Daarom zijn de onderhoudskosten laag gebleven.Slechts de materiaalkosten zijn berekend.
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




