Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Buurtcamping

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 0 5 3 9 8 0

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

Cabralstraat 1, 1057 CD, Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

maartenhupkes@debuurtcamping.nl

Website (*)

www.debuurtcamping.nl

RSIN (**)

8 5 2 8 5 2 3 1 9

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

1 5

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

Jeroen Plemp

Secretaris

Anita Groenink

Penningmeester

Dominik Lynen

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 samen brengen en laten komen van mensen in hun eigen
buurt door middel van een buurtcamping of soortgelijk initiatief in hun eigen buurt
Het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen uit verschillende geledingen van de
bevolking, die elkaar normaliter niet zo snel zouden ontmoeten;
Mensen die normaal niet op vakantie kunnen toch een vakantie geven en die mensen
in hun kracht te zetten, alsmede, het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht
van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn
Hiermee draagt de Stichting bij aan de volgende maatschappelijke ontwikkelingen:
versterking van sociale cohesie, integratie, participatie, armoedebestrijding,
eenzaamheidsbestrijding, - bevordering van de groenbeleving, veiligheid,
democratische vernieuwing en de lokale buurteconomie.

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?

Dit wordt vermeld in het beleidsplan van De Buurtcamping.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondsenwerving: vermogensfondsen, loterijen. Eigen inkomsten (verkoop): overheden,
bedrijven, licentie-inkomsten. Sponsoring: bedrijven en ngo's. Particulier: kaartverkoop.
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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).

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

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

De gelden worden besteed aan onze maatschappelijke doelen door buurtbewoners te
begeleiden bij het initiëren, oprichten, ontwikkelen en uitvoeren van: 1) een camping in
hun stadspark of 2) een andere activiteit die in lijn is met onze maatschappelijke
doelen. Er vinden in 2021 zo’n 40-50 campings verspreid door Nederland plaats.
Aangehouden vermogen wordt wanneer mogelijk besteed aan een continuiteitsreserve
door middel van een spaarrekening.

https://debuurtcamping.nl/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/P
rojectplan-2021-2023.pdf

Open

Statutair bestuur: onbezoldigd.
Personeel: martkconforme tarieven in het geval van ZZP'ers, we volgen CAO Zorg en
Welzijn voor personeelsleden. Ons beleid is gericht op het behoud van onze
werknemers. Beloning is niet gericht op geleverde prestaties. Werknemers hebben een
jaarlijks budget om te besteden aan kennis en opleiding. Overuren kunnen
gecompenseerd worden.

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.

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

https://debuurtcamping.nl/wp-content/uploads/sites/20/2021/04/B
C_jaarverslag2020_final-2.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

6.264

8.117

€

+

€

6.264

+
8.117

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

49.799

€

+

53.489

+
€

117.195

€

123.459

€

25.317

€

+

25.419

+
€

25.317

25.419

30.390

€
67.396

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

5.879

€

7.600

Kortlopende schulden

€

92.263

€

58.977

Totaal

€

123.459

€

91.996

83.879

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

91.996

+

+

De materiele vaste activa betreffen voornamelijk de in 2019 gekochte tenten. De vorderingen en overlopende posten zijn kortlopende balansposten, die in
het eerste kwartaal van 2021 voor het grootste deel betaald zijn. Wens is de continuiteitsreserve de komende jaren te verhogen. Vanwege corona is dat in
2020 niet gelukt. De langlopende schulden betreft de reserve voor de betaling van de afschrijving van de tenten de komende jaren. De kortlopende
schulden kunnen voldoende opgevangen worden door de vorderingen en liquide middelen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

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

2019 (*)

€

94.094

182.309

€
€

193.609

+

197.034

€

+

€

197.034

€

€

1.667

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

193.609

+

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

287.703

381.010

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

4.614

€

12.008

Personeelskosten

€

1.175

€

4.775

Huisvestingskosten

€

11.496

€

10.108

Afschrijvingen

€

132

€

1.136

Financiële lasten

€

229

€

193

Overige lasten

€

270.159

€

352.204

Som van de lasten

€

287.805

€

380.424

Saldo van baten en lasten

€

-102

€

586

+

+
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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.

De Buurtcamping heeft in 2020 hinder ondervonden van het coronavirus. Hierdoor
konden veel activiteiten die gepland stonden geen doorgang vinden. Dit heeft ook
impact gehad op de begroting. Er zijn vooral veel minder inkomsten uit de verkoop van
paketten aan gemeentes en is er uiteindelijk een lichte min op het saldo van baten en
lasten.
Desalniettemin zijn er in 2020, 95 activiteiten in 30 Nederlandse wijken georganiseerd,
hebben we samengewerkt met 120 campingbeheerders en hebben er 4 buurtcampings
daadwerkelijk plaatsgevonden.Tot slot hebben we een Thuisblijfvakantie gerealiseerd
vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. We hebben dus onverminderd
maatschappelijke impact gemaakt in 2020. Voor komend jaar verwachten wij tussen de
40-50 buurtcampings door heel Nederland te organiseren en nieuwe buurtactiviteiten te
ontplooien.

Open

