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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.

R. Muller

S. Wijnsma

M. Medema

Nederland

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Netwerk Time To Connect

https://www.netwerktimetoconnect.nl/

Asterstraat 24 in Leeuwarden

info@netwerktimetoconnect.nl
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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?

Het verlenen van sociale hulp aan kwetsbare mensen zonder netwerk in de stad 
Leeuwarden en het verrichten van al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt 
of daartoe bevorderlijk is.
Met deze doelstelling dient de stichting het algemeen belang.

De netwerkcoördinatoren zijn actief bezig om contact te leggen met maatschappelijke 
organisaties om hulpvragen te verzamelen en samenwerking vorm te geven. 
Daarnaast zijn ze actief bezig om contact te leggen met jongeren, dit doen ze door 
scholen en religieuze instellingen te bezoeken, gesprekken te voeren met 
samenwerkingspartners. 
Verder geven ze het netwerk bekendheid via sociale media. 
De netwerkwerkcoördinatoren zoeken bij de hulpvraag een jongere aan wie deze 
verbinding kan worden. Doelstelling is om binnen 2 weken een match te realiseren.
Tevens organiseren de netwerkcoördinatoren netwerkbijeenkomsten en 
inspiratiebijeenkomsten. 
Tenslotte houden de netwerkcoördinatoren zich bezig met het werven van inkomsten 
uit fondswerving, subsidies of donateurs. 
Al deze werkzaamheden dragen bij aan het realiseren van een duurzame organisatie 
nu én in de toekomst.

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door fondswerving, 
subsidieaanvragen, werven van donateurs. Daarnaast kan er inkomen gegenereerd 
worden uit samenwerkingsverbanden met andere organisaties. 



03 van 06

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).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben 
ze recht op een onkostenvergoeding voor de door hun gemaakte kosten, ten 
uitoefening van hun functie. De personeelsleden worden beloond conform de 
salarisschalen van de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers en vrijwilligers 
ontvangen in principe geen vergoeding. 

Zie het bijgevoegd jaarverslag

De stichting zal een zodanig vermogen aanhouden als redelijkerwijs noodzakelijk is 
voor de continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

https://www.netwerktimetoconnect.nl/wp-content/uploads/2021
/02/Beleidsplan-2021.pdf

https://www.netwerktimetoconnect.nl/wp-content/uploads/2021
/06/Jaarverslag-2020-TTC-def.pdf

Open

Open
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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.

0

0

834

5.230 -2.381

0

18.945 3.585

23.341

0

24.175 1.204

24.175

5.230 -2.381

24.175

0

0

0

1.204

0

1.204

1.204

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://www.netwerktimetoconnect.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-TTC-def.pdf
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
156 662

156 662

375

49.900

56.800 7.000

107.231 7.662

1.196

108.427 7.662

2020 2019 (*)
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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.

3.947

100.816

90.203

436

10.043

9.607

96.869

96.869

9.607

9.607

2020 2019 (*)

https://www.netwerktimetoconnect.nl/wp-content/uploads/2021
/06/Jaarverslag-2020-TTC-def.pdf

Open

TOELICHTING FINANCIËN 
Het eerste projectjaar van Netwerk Time to Connect is vanaf oktober 2019 tot en met 
december 2020. 
Door de komst van Covid-19 hebben we minder kosten gemaakt dan gepland. Er is 
een aantal grote activiteiten en groepsactiviteiten geannuleerd. 
Afgelopen zomer hadden we graag een ontmoetingsfeest georganiseerd waarbij alle 
hulpvragers en vrijwilligers elkaar konden ontmoeten. 
Ook de kosten die normaal gemaakt worden met inspiratiebijeenkomsten en borrels 
voor vrijwilligers zijn dit jaar enorm gedaald vanwege de beperkingen door Covid-19. 
Er hebben een paar fysieke inspiratiebijeenkomsten op scholen plaatsgevonden en 
één borrel voor vrijwilligers. Normaal vinden er naast de inspiratiebijeenkomsten op 
school nog minimaal vier extra bijeenkomsten plaats. Ook worden er in normale 
omstandigheden vier netwerkborrels per jaar georganiseerd. 
Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal posten lager uitgevallen is. 
De verwachte bijdrage aan TijdVoorActie van €3000 per jaar is alleen over 2020 
betaald en voor 2019 vrijgesteld. 
De bijdrage van het Iepen Mienskipfûns geldt voor 2 jaar en eindigt oktober 2021. 
Daarom is dit voor een deel opgenomen als vooruitbetaald bedrag op het overzicht.  
Bij het benaderen van bedrijven met het verzoek om een financiële steun, merkten wij 
terughoudendheid en afwijzingen bij ondernemers vanwege eigen (zorgelijke) situatie 
in verband met Covid-19. Wel heeft een aantal bedrijven korting gegeven op de 
aanschaf van kantoorartikelen en projectkosten. Ook hebben we van diverse bedrijven 
flinke korting gekregen op PR & communicatie middelen; denk hierbij aan de website, 
flyers, banners en de huisstijl. 
Het eerste projectjaar hebben we gratis gebruik kunnen maken van het kantoor. De 
Fonteinkerk heeft ons dit als gift geschonken. 
Het gerealiseerd resultaat zal in het tweede projectjaar gebruikt worden voor 
organisatiekosten en projectkosten. 

7.611 -2.381


