Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Regenboog Loket

Nummer Kamer van
Koophandel

7 7 3 4 4 6 4 2

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

Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden

Telefoonnummer

0 2 3 5 8 3 6 6 5 9

E-mailadres

info@regenboogloket.nl

Website (*)

www.regenboogloket.nl

RSIN (**)

8 6 0 9 7 8 5 5 2
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Petra Landgraf

Secretaris

Kim Horsnell

Penningmeester

Jacoliene van der Pijl

Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers

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

Het doel van Stichting Regenboog Loket is om de (verborgen) groep lhbti+'ers (en
personen die hun geaardheid of genderidentiteit onderzoeken) te bereiken en hen, op
laagdrempelige en professionele wijze, informele zorg te bieden. De ondersteuning
richt zich op empowerment, het doorbreken van eenzaamheid en het vergroten van de
weerbaarheid. Daarnaast kan iedereen terecht voor een luisterend oor of voor vragen
over seksuele geaardheid en genderidentiteit. Indien nodig wordt, via een veilige route,
een brug gevormd naar specialistische formele zorg.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Activiteiten
Het aanbod voor de verborgen groep lhbti+’ers en iedereen die vragen heeft over
seksuele geaardheid en/of genderidentiteit omvat onder meer:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wijze van werving van gelden

het ondersteunen en het bieden van informele hulpverlening in samenwerking met de
vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) aan de (verborgen) groep lhbti+’ers;
het aanbieden van laagdrempelige zorg via onder andere e-health;
(inzet van hulpverlening via de chat (website) en de overige digitale hulplijnen)
het promoten van het Regenboogloket, zodoende om deze meer zichtbaar te maken bij
de doelgroep;
het onderhouden en beveiligen van een website en de digitale hulplijnen zoals chat en
contactformulieren;
het promoten van de stichting via onder andere het verspreiden van de folder;
het opzetten en onderhouden van verschillende sociale-media-kanalen;

Stichting Regenboog Loket ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze
giften worden gegeven door overheidssubsidie (landelijke en lokale), fondsen,
particulieren en bedrijven.

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

https://regenboogloket.nl/wp-content/uploads/2022/08/Beleids
plan_ANBI.pdf
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Op 01-08-2022 bestaat de stichting uit
één betaalde inhuurkracht die de directie voert op factuurbasis.

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.

U vindt een verslag van onze activititeiten op pagina 3 van de jaarrekening /
jaarverslag 2021

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

https://regenboogloket.nl/wp-content/uploads/2022/08/Jaarrek
ening-2021.pdf
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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.

Passiva

2021

2021

2021

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1583

Totaal

€

0

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

1583

€

+
€

0

€

0

+
0

+
€

0

€

0

+
Totaal

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

€

+

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

42156

Overige bedrijfsopbrengsten

€

0

Som der bedrijfsopbrengsten

€

0

€

Giften & donaties particulieren

€

383

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

8882

Som der overige opbrengsten

€

0

€

+

€

+
0

Overige baten

+

€
€

+
0

+

+

€

51421

€

Personeelskosten

€

45356

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

Som der bedrijfslasten

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

0

Lasten

+

€

0

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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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.

https://regenboogloket.nl/wp-content/uploads/2022/08/Jaarrek
ening-2021.pdf

