Welzijn E25 is een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit heeft voor zowel Welzijn E25 zelf
als voor donateurs aan Welzijn E25 een aantal belastingtechnische voordelen. Een ANBI
heeft een aantal belastingvoordelen:
✓ Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
✓ Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen.
✓ Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
✓ Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden
een gift aan een ANBI.
✓ Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
✓ Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de
donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Naam:
STICHTING WELZIJN E25

RSIN :
821796215

Contactgegevens:
Bezoekadres:
Kastanjedal 2, 3142 AP Maassluis
085-1301870
info@welzijne25.nl
Postadres:
De Vloot 208, 3144 PK Maassluis

Doelstelling:
Missie:
Welzijn E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen kansen biedt en ondersteunt
om naar vermogen te participeren in de lokale samenleving. Dat doen we door de
zelfredzaamheid en de ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons
op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen op elkaar en hun omgeving.

Visie:
Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving
kan leveren; dat mensen hiertoe kansen moeten worden geboden en mensen hierbij waar
nodig moeten worden ondersteund.

Doelstelling:
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen doelgroepen wordt er
intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties,
vrijwilligersorganisaties en andere lokale initiatieven. Nadat de behoeften in kaart zijn
gebracht wordt er bepaald welk team het beste kan voorzien in deze behoeften. Waar
mogelijk en wenselijk wordt er onderling samen gewerkt door de verschillende teams.
Vervolgens wordt het aanbod bepaald en gekeken met welke ketenpartners of lokale
initiatieven dit georganiseerd kan worden.
Binnen Welzijn E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:
* Jongerenwerk
* Buurtsport
* Coach25
* Theaterschool “Koperen Kees”
* Muziekschool “Muziekmeesters Westland”
Kijk voor meer informatie over het aanbod, de doelgroepen en de werkwijze van de
verschillende teams op de eigen teampagina’s op deze website.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het actuele beleidsplan is opgenomen in het jaarverslag 2018, te vinden op onze website op
de “Nieuwspagina”.

Bestuur en directie:
Raad van toezicht:
De heer Michel Koffeman, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Steven Lensselink, Lid Raad van Toezicht.
Onze leden van de Raad van Toezicht hebben er voor gekozen om hun werk onbezoldigd uit
te voeren.
Directie:
André de vries, Directeur/bestuurder Welzijn E25.

Het beloningsbeleid:
Voor onze professionals hanteren wij de CAO Sociaal Werk.
CAO SOCIAAL WERK

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 is uitgewerkt in ons Jaarverslag
2018. Het Jaarverslag 2018 is te vinden op onze website, op onze “Nieuwspagina”.
Bekijk ons Jaarverslag
2018

Balans en staat van baten en lasten 2018 met toelichting van het afgelopen
jaar.
De balans, de staat van baten lasten 2018 en de toelichting zijn uitgewerkt in het Jaarverslag
2018. Het Jaarverslag 2018 is te vinden op onze website, op onze “Nieuwspagina”.
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