Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dorpshuizen Laarbeek
7 8 0 4 5 1 5 0

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

Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout
0 4 9 9 4 2 2 8 7 8

E-mailadres

info@sdlb.nl

Website (*)

www.dorpshuizenlaarbeek.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 1 2 4 4 3 6 9

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
9

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

J.G.M. van der Heiden

Secretaris

W.J.M. Dinnessen

Penningmeester

M.W.H. van Vijfeijken

Algemeen bestuurslid

L.L.J.J. Rooijackers, H.J.M. van Haperen, F.P.M. Habraken, N.J.G. Vermeulen-Huijbers

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

Het beschikbaar stellen van accomodatie aan verenigingen, instellingen en derden, het
organiseren van evenementen in eigen beheer en het bevorderen van de sociale
feefbaarheid en vitaliteit in de kernen in Laarbeek.
Concreet worden drie gemeenschapshuizen geëxploiteerd die dienen als de
huiskamer van de desbetreffende kern en ruimte biedt voor ontmoeting en ontspannng.

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?

- Exploitatie en beheer van gemeenschapshuizen in de gemeente Laarbeek;
- Het beschikbaar stellen van accommodatie aan verenigingen, instellingen en derden;
- Organiseren van sociaal culturele evenementen in eigen beheer.
Uitvoering tijdens openingstijden. De activiteiten dragen bij aan het realiseren van de
doelstelling:
- het bevorderen van ontmoeting, ontplooing en ontspanning t.b.v. in stand houden en
verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen.
- het faciliteren van zelforganisatie van burgers, verenigingen en organisaties

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- horeca-exploitatie en verhuur van ruimtes;
- Gemeentelijke subsidie;
- Overige subsidies;
- Sponsorbijdragen;
- Overige baten.
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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).

- inzet van professionele beheerders voor openstelling, exploitatie en beheer van de

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

https://www.dorpshuizenlaarbeek.nl/media/Misc/132beleidspla
nsdl20202021.pdf

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

Voor het personeel is de CAO welzijn van toepassing.

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 jaar 2021 was een bijzonder jaar. De drie huizen waar SDL het beheer over heeft,
zijn maar mondjesmaat open geweest. Geen normale of maar sporadische verhuur
aan lokale partijen, vaste huurders en gebruikers die komen zoals ze al jaren komen.
Van rijkswege dienden wij regelmatig de deuren te sluiten. Door zuinig beleid,
kostenreducties en de steun van de overheid in de vorm van NOW-gelden, hebben we
deze periode kunnen overbruggen. De zomerperiode werd het land weer geopend,
echter hadden wij te maken met de zomersluiting. Op verzoek van clubs en
verenigingen zijn wij in deze periode in twee huizen open geweest voor de sociaal
beperkten in de maatschappij. September en half oktober zijn weer redelijk normaal
verlopen maar daarna zijn we op last van de overheid weer gesloten geweest.
Normale activiteiten hebben we hierdoor maar mondjesmaat kunnen voeren. Intern is
met onze partners, LEV-groep Laarbeek en bibliotheek De Lage Beemden,
doorgegaan de huiskamers vorm te geven.

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

gemeenschapshuizen;
- Investeringen in voorzieningen, middelen en ruimten;
- Overige bedrijfskosten zoals energie en overige huisvestingskosten, horecakosten,
personeelskosten, algemene kosten en uitgaven activiteiten.

Open

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zijn onbezoldigd.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

20.113

27.323

€

+

€

20.113

Voorraden

€

11.294

€

11.329

Vorderingen &
overlopende activa

€

59.859

€

46.266

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
27.323

€

+
€

179.811

+
€

174.964

237.406

+
Totaal

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

€

195.077

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

65.000

-56.930

€

+

264.729

6.945

+
€

8.070

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

187.007

Totaal

€

195.077

+
€

65.000

€

€

€
103.811

Passiva

71.945

€

192.784

€

264.729

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

184.996

€

248.704

Subsidies van overheden

€

248.282

€

227.053

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

113.740

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

132.864

362.022

€

359.917

1.000

€

1.201

+

+

€
€

0

+
0

€
€

231

2.565

+

+

€

548.249

€

612.387

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

28.263

€

52.268

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

403.266

€

388.925

Huisvestingskosten

€

107.376

€

92.091

Afschrijvingen

€

7.706

€

8.879

Financiële lasten

€

993

€

798

Overige lasten

€

64.520

€

77.697

Som van de lasten

€

612.124

€

620.658

Saldo van baten en lasten

€

-63.875

€

-8.271

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

Open

