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Financieel Jaarverslag 2016 
  
Naam:    Stichting Lonely Lochem 

Kamer van Koophandel: 64795985 

RSIN/fiscaal nummer:  855850668 

Contactgegevens:  Walsteeg 20 

    7241 BG Lochem 

    Telefoon: 06-4047090 

    E-mailadres: info@lonelylochem.nl 

    Website: www.lonelylochem.nl 
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Inleiding 
In dit financieel jaarverslag over het jaar 2016 vindt u de financiële verantwoording van Stichting 

Lonely Lochem. Deze verantwoording doen wij aan de hand van een balans en een staat van baten 

en lasten. Bij beide onderdelen zal een toelichting gegeven worden. Daarnaast vindt u in dit 

financiële jaarverslag onze doelstelling, een korte weergave van ons beleidsplan, het bestuur en de 

verantwoording over het beheer en de besteding van ons vermogen. Een actueel verslag van de 

uitgeoefende activiteiten vindt u in ons jaarverslag, dat op onze website gepubliceerd zal worden.  

 

Doelstelling 
Stichting Lonely Lochem heeft als doel: het verminderen van de eenzaamheid in de Lochemse 
samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
Op grond van het doel van de stichting heeft het bestuur haar beleid het afgelopen half jaar ingevuld 

met het organiseren van verschillende activiteiten om de eenzaamheid in Lochem te verminderen. 

 

Beleidsplan 
Op de website van Stichting Lonely Lochem vindt u een uitgebreid Beleidsplan voor de jaren 2016 tot 

en met 2018. Hieronder vindt u een korte samenvatting. 

Om de eenzaamheid in Lochem te verminderen organiseren wij iedere week op donderdag De Inloop 

en Samen-eten. Vanaf 16:00 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee. Om 17:30 uur 

zorgen wij voor een maaltijd waar iedereen voor € 3,00 mag mee-eten. Om 19:30 uur begint de 

avondinloop. Naast de activiteiten die iedere donderdag plaatsvinden, organiseren wij iedere derde 

zaterdag van de maand een zaterdagactiviteit. De maaltijden en drankjes worden tegen inkoopprijs 

verkocht. 

Alle activiteiten die Stichting Lonely Lochem organiseert worden gefinancierd door sponsoring, 

donaties en giften.  

 

Het bestuur 
Het bestuur van Stichting Lonely Lochem werd in 2016 ingevuld door: 

Voorzitter:   Gerben te Hennepe 

Secretaris:    Gerry Ulfman (tot oktober 2016) 

    Emma Amtink (na oktober 2016) 

Penningmeester:  Joska Groen 

Algemeen bestuurslid:  Henk te Veldhuis 

Algemeen bestuurslid:  Emma Amtink (tot oktober 2016) 

    Gerry Ulfman (na oktober 2016) 

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor 

geen beloning. 
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Beheer en besteding vermogen 
Voor het beheren van het vermogen van Stichting Lonely Lochem is het bestuur een rekening-

courant overeenkomst aangegaan met een onder toezicht van de Nederlandse Bank en Autoriteit 

Financiële Markten staande bankinstelling. Deze rekening-courant wordt beheerd door de voorzitter 

en gecontroleerd door de penningmeester. 

Daarnaast bezit Stichting Lonely Lochem ook over contanten gelden die gebruikt worden voor 

boodschappen en als wisselgeld voor de bezoekers. Na iedere activiteit wordt de kas gecontroleerd 

door de voorzitter en iedere maand wordt er een extra controle uitgevoerd door de penningmeester.  

Om financiële schade door bijvoorbeeld diefstal of brand te beperken wordt het contante geldbedrag 

onder de €200 gehouden. Wanneer er meer contant geld is, wordt dit op de rekening-courant 

gestort. 

 

ANBI  
Stichting Lonely Lochem is getoetst door de belastingdienst en heeft het ANBI-keurmerk ontvangen.  
Als Stichting moeten wij daarvoor aan de volgende eisen voldoen: 
 

1. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
Bij Stichting Lonely Lochem is dit 98%.  

2. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk. 
Bij Stichting Lonely Lochem zijn de activiteiten gratis. Wel vragen we voor de genuttigde 
drankjes en het eten een vergoeding. Deze bedragen zijn de inkoopprijs.  

3. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan 
de integriteitseisen. 
De vrijwilligers bij Stichting Lonely Lochem hebben allemaal een contract moeten 
ondertekenen waarin uitgebreid de gedragsregels en geheimhoudingsplichten staan 
omschreven. Verder hebben alle vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag aangeleverd.  

4. De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 
instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen. 
Als bestuur hebben we besloten dat wanneer er grote aankopen gedaan moeten worden 
(bedragen boven de €75,-) dat het hele bestuur akkoord moet gaan voor deze aankoop wordt 
gedaan. 

5. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
Wij hebben als Stichting geen vermogen dan nodig voor het waarborgen van onze 
activiteiten. Wij passen onze activiteiten telkens aan het budget dat beschikbaar is. Hierdoor 
is er geen risico dat we een te groot vermogen opbouwen of een tekort aan financiële 
middelen hebben. 

6. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 
Het bestuur ontvangt geen beloning voor het werk wat zij doen voor de stichting. Wel kan er 
wanneer er (reis)kosten gemaakt zijn voor de Stichting en deze aantoonbaar zijn, de onkosten 
vergoed worden. 

7. Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 
Als Stichting hebben wij een beleidsplan. Deze is te vinden op onze website. 
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8. Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
Zoals ook te lezen is bij punt 5 passen we de activiteiten aan het budget dat beschikbaar is. 
Hierdoor blijven de inkomsten en uitgaven gelijk. 

9. Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. 
Bij het oprichten van de Stichting is dit punt opgenomen in de statuten.  

10. Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
Wij voldoen aan alle administratieve eisen die door de belastingdienst gevraagd worden voor 
een ANBI -status. 

11. Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 
Als Stichting vinden wij openheid erg belangrijk. Op onze website staan alle gegevens die 
gevraagd worden.  

12.  

Financiële verantwoording over het boekjaar 2016 
Onderstaand wordt de balans van Stichting Lonely Lochem weergegeven per 31 december 2016. 

Onder de balans vindt u de verantwoording. Aangezien onze Stichting op 21 december 2015 is 

opgericht worden, naast het jaar 2016, ook de laatste dagen uit het jaar 2015 meegenomen in onze 

jaarcijfers. Dit komt overeen met de afspraken die we hebben gemaakt met de notaris tijdens de 

oprichting.  

 

Balans 

 

Stichting Lonely Lochem heeft alleen liquide middelen. Er is geen sprake van een voorraad, leningen 

of schulden. De liquide middelen van Stichting Lonely Lochem zijn verdeeld over een rekening-

courant en de kas. Het geld dat in de kas zit is contant geld. Dat gebruiken we voor het doen van 

boodschappen. Ook hebben we wisselgeld nodig, aangezien de bezoekers van Lonely Lochem in de 

meeste gevallen met contant geld betalen.  

Toen wij in 2015 Stichting werden hadden we een beginsaldo van € 167,10. Aangezien we in die tijd 

nog geen rekening-courant konden openen, was dit alleen contant. In januari 2016 hebben wij een 

rekening geopend bij de Rabobank.  

Op 31 december 2016 had Stichting Lonely Lochem een totaal saldo van € 443,81. Dit betekent dat 

wij in 2016 (en de laatste dagen van 2015) een winst hebben gemaakt van € 267,71. Wij hebben geen 

leningen of schulden.  

Balans per 31 december 2016       

          

Activa       Passiva         

Liquide middelen    Eigen vermogen     

Rekening-courant Rabobank € 207,60 Kapitaal begin boekjaar € 167,10  
Kas   € 236,21 Resultaat 2016  € 276,71  

     Kapitaal einde boekjaar   443,81 

          

Totaal   € 443,81 Totaal    € 443,81 



 

 
5 

 

Staat van Baten en Lasten 
Onderstaand wordt de staat van baten en lasten van Stichting Lonely Lochem weergegeven over het 

jaar 2016 inclusief de laatste elf dagen van 2015. 

Staat van Baten en Lasten 2016      

        

Baten       Lasten       

Giften per bank € 499,00   Eten   € 2.065,66 

Donaties  € 2.800,00   Drinken   € 1.315,13 

Giftenpotje € 390,01   Kantoorartikelen  € 350,70 

     Interieurverzorging  € 201,74 

Totaal giften  € 3.689,01 Reclame   € 351,51 
 

    Activiteiten  € 848,90 

Baten samen eten  € 1.951,57 Klein materiaal  € 318,14 

Baten drinken  € 927,22 Groot materiaal  € 1.529,33 

Overige baten  € 1.450,92 Onkosten bestuur/vrijwilligers € 20,65 

     Overige lasten  € 740,25 

Totaal Baten  € 8.018,72 Totaal Lasten  € 7.742,01 

 
 

Toelichting Staat van Baten en Lasten 
Hieronder vindt u de toelichting op de baten en lasten. 

 

Baten 

Stichting Lonely Lochem ontvangt geen subsidies. De Stichting ontvangt donaties en giften. Op basis 

van deze giften en donaties wordt bepaald welke activiteiten worden aangeboden. Voor jaarlijkse 

activiteiten, zoals De Langste Eettafel (zie jaarverslag) worden ieder jaar sponsoren gezocht. In 2016 

was er één persoon die een maandelijkse donatie doet van € 25,00. De andere donaties waren 

eenmalige donaties die verbonden waren aan een specifieke activiteit. Deze donateurs zijn terug te 

vinden in het jaarverslag van Stichting Lonely Lochem.  

De andere baten bestaan uit de betalingen van onze gasten voor het eten en drinken. De drankjes 

worden tegen inkoopprijs verkocht. Voor het Samen eten betalen onze gasten € 3,00. De overige 

baten bestaan uit het retourneren van goederen. Ook de vergoeding van Het Plein voor de 

meedoenplekken die Stichting Lonely Lochem vervult vallen onder deze post. Meer uitleg over de 

meedoenplekken vindt u in het jaarverslag van Stichting Lonely Lochem. 

 

Lasten 

Stichting Lonely Lochem heeft een aantal vaste lasten. Deze bestaan uit de kosten voor de Rekening-

courant en de verzekeringskosten. Deze lasten vallen onder de post overige lasten. De overige 

posten hebben geen nadere toelichting nodig.  
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Resultaat boekjaar 2016 
In het jaar 2016 inclusief de laatste elf dagen van 2015 heeft Stichting Lonely Lochem heeft € 276,71 

meer baten dan lasten gehad. Dit betekent dat het financiële resultaat is toegenomen van € 167,10 

naar € 443,81.  

Bovenstaande Balans en Staat van Baten en Lasten is door het bestuur van Stichting Lonely Lochem, 

gevestigd te Lochem, op 23 april 2017 conform Artikel 8 lid 4 van haar Statuten vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag  Lochem, 23 april 2017 

Contact gegevens Penningmeester van Stichting Lonely Lochem 
Mevr. J.F. Groen  
Walsteeg 20 
7241 BG Lochem 
E-mailadres: joska.groen@lonelylochem.nl 

 


