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:
Stoelmatter 2, 2291 JL Wateringen
085 004 3644
info@welzijne25.nl
Postadres:
Stoelmatter 2, 2291 JL Wateringen
Doelstelling:
Wie we zijn – en wat we met de Stichting Welzijn E25 willen betekenen - wordt duidelijk in
wat we doen. En vooral hoe we het doen. We helpen mensen overend en op eigen benen te
staan, zodat ze hun leven weer kunnen leiden alsof het van hen is. Omdát het hun leven is.
En omdat het hún leven is.
We werken veel samen met andere organisaties en professionals. De vorm van die
samenwerking en de financiering ervan moet ons helpen te doen wat nodig is.

Dit is wat we doen:
Een leven midden in de maatschappij, op school, op het werk, in de straat waar je woont.
Een leven dat we delen met onze buren, vrienden, familie en collega’s. Mens onder de
mensen zijn. Voor velen appeltje-eitje, voor sommigen de beklimming van de hoogste berg.
Voor die mensen zijn we er. Dag en nacht. En voor die mensen werken we met iedereen en
met elke organisatie samen, met gemeenten, ketenpartners, zorg- en vrijwilligersorganisaties
en lokale initiatieven – om te doen we wat nodig is.
Zo doen we het :
Doen wat nodig is: hoe dat moet, begrijpen we steeds beter. Maatwerk betekent buiten
hokjes en beperkingen kunnen denken, en telkens uitgaan van wat mensen willen en wat
mogelijk is in hun situatie, op dit moment, met de blik gericht op de toekomst. Maatwerk
betekent ook met elkaar de gestelde doelen scherp in het oog houden. Zo verleggen we
steeds onze grenzen en die van de mensen voor wie we in touw zijn.
Binnen Welzijn E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:
* Jongerenwerk
* Buurtsport
* Coach25
* Theaterschool “Koperen Kees”
* Muziekschool “Muziekmeesters Westland”
Kijk voor meer informatie 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 2020, te vinden op onze website op
de “Nieuwspagina”.
Bestuur en directie:
Raad van toezicht:
Michel Koffeman, Voorzitter Raad van Toezicht
Steven Lensselink, Lid.
Paul de Vogel, Lid
De jarenlange samenwerking met Koperen Kees en Muziek Meesters Westland heeft medio
2020 een formeel karakter gekregen. We hebben nu officieel een team Theater en een team
Muziek. Paul de Vogel, eerder in het bestuur van theater en muziek, is overgestapt naar de
Raad van Toezicht van Stichting Welzijn E25.
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 2020.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020 is uitgewerkt in ons Jaarverslag
2020. Het Jaarverslag is te vinden op onze website, op onze “Nieuwspagina”.
Bekijk ons Jaarverslag
2018
Balans en staat van baten en lasten 2020 met toelichting van het afgelopen jaar.
De balans, de staat van baten lasten 2020 en de toelichting zijn uitgewerkt in de
Jaarrekening 2020, zie volgende pagina.

Begroting
2021
x € 1.000

Begroting
2020
x € 1.000

Realisatie
2020
x € 1.000

Subsidies
Overige baten
Totaal baten

723
3.814

658
3.337

912
4.190

4.537

3.995

5.102

Personeelskosten
Overige kosten
Totaal lasten

2.382
1.955

2.011
1.756

2.126
2.788

4.337

3.767

4.914

200

228

188

Resultaten uit normale
bedrijfsvoering

31 dec 2020

31 dec 2019

Materiële vaste activa

133.945

47.841

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

551.441
644.887

452.625
40.291

1.330.273

540.757

31 dec 2020

31 dec 2019

Algemene reserve

254.978

77.991

Reserve Maassluis

11.085

-

Totaal

266.063

77.991

Voorzieningen

179.500

Kortlopende schulden

884.710

462.766

1.330.273

540.757

Vaste activa

Totaal

Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen

