Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland)
4 1 1 8 8 7 7 0

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

Postbus 435, 1200 AK Hilversum

Telefoonnummer
E-mailadres

info@sunnederland.nl

Website (*)

www.sunnederland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 3 2 5 7 0 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hans Spigt

Secretaris

n.v.t.

Penningmeester

Rudi Koops

Algemeen bestuurslid

Elisabeth Beelaerts, Anne van Beuningen, Ineke Blankenspoor

Algemeen bestuurslid

Saskia Keuzenkamp, Michiel Kolff, Jan Willem Sixma Baron van Heemstra

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

Ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten
functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en
samenleving rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of
groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke
regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien, en het zorgdragen voor
het vermogen van de voormalige Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden
in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van
winst uitdrukkelijk niet als doelstelling.

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?

SUN Nederland wil initiëren, verbinden, samenbrengen, ondersteunen en urgente
noden agenderen. Voor de jaren 2021 - 2025 richt SUN Nederland zich op vijf
activiteiten die onze doelstellingen helpen bereiken. Deze hangen onderling nauw
samen en staan hierna verder uitgewerkt:
1. Het oprichten van nieuwe en faciliteren van bestaande noodhulpbureaus
2. Positionering: het uitdragen van expertise en agenderen van urgente noden
3. Het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen
4. Situationele samenwerking met samenwerkingspartners
5. Versterken van de communicatie

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De begroting van SUN Nederland wordt gedekt via een mix van inkomsten:
1. Aanvragen bij donateurs (fondsen, Rijk, bedrijfsleven, enz.) enerzijds voor projecten,
anderzijds voor SUN Nederland als organisatie, waarbij SUN Nederland graag werkt
met partijen die zich langjarig verbinden aan de organisatie. Veelal zijn dit partijen die
zelf doelstellingen willen bereiken op het gebied van armoede, schulden en urgente
noden en in SUN Nederland een partner zien waar zowel de expertise als de lokale
verankering geborgd is.
2. Opdrachten van gemeenten waarin SUN Nederland actief is. De Gemeenten
betalen voor de uren die SUN Nederland inzet om bijvoorbeeld een
draagvlakonderzoek uit te voeren of een SUN-noodhulpbureau op te richten.
3. Giften en legaten vanuit particulieren, bedrijven of fondsen leveren incidenteel
inkomsten op.
4. Rendementen uit beleggingen leveren aanvullende inkomsten op, hiermee kan SUN
Nederland onvoorziene kosten die niet begroot zijn ondervangen of een start maken
met een project waarvan de financiering nog op zich laat wachten.
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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).

Inkomsten worden besteed aan:
het oprichten van nieuwe en het faciliceren van reeds bestaande
SUN-noodhulpbureaus
het inbrengen van expertise op het terrein van armoede, schulden en urgente noden
het (politiek) agenderen van urgente noden
het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg
het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen
het organiseren van situationele samenwerking/projecten/pilots en experimenten met
samenwerkingspartners
communicatie over bovenstaande activiteiten.

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

https://www.sunnederland.nl/over-sunn/doelstellingen-2/

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

Het algemeen bestuur van SUN Nederland is onbezoldigd, het dagelijks bestuur
(voorzitter en penningmeester) ontvangt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. De
medewerkers worden bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk, verder wordt er
gewerkt met een flexibele schil van zzp'ers.

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.

Zie voor jaarrekening en jaarverslag onderstaande URL

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

https://www.sunnederland.nl/over-sunn/jaarrekeningen-jaarver
slagen-2/

Open

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

286

716

€

+

€

286

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

107.377

€

125.450

Effecten

€

556.106

€

554.425

Liquide middelen

€

224.120

€

271.091

+
716

400.000

€

400.000

Bestemmingsreserve

€

375.202

€

418.006

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

+

+
€

887.603

€

887.889

€
455

950.966

€

+
€

+

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

€

€

€

Totaal

Continuïteitsreserve

951.682

+
€

775.657

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

112.232

Totaal

€

887.889

+
€

455

818.461

€

133.221

€

951.682

+

Zie onze jaarrekeningen op de website: https://www.sunnederland.nl/over-sunn/jaarrekeningen-jaarverslagen-2/

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

306

Som van baten van particulieren

€

306

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

158.000

Som van de geworven baten

€

158.306

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

615

€

615

€

208.942

€

209.557

+

+

€

+
158.306

€
€

+
209.557
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Staat van 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

€

€

€

248.259

227.667

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

14.543

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

248.259

+
227.667

€
€

21.895

262.802

€

249.562

€

140.961

€

129.562

Saldo financiële baten en lasten

€

61.692

€

27.394

Saldo baten en lasten

€

-42.804

€

-12.611

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.

+

Zie onder

https://www.sunnederland.nl/over-sunn/jaarrekeningen-jaarver
slagen-2/

Open

+

