Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening
4 0 1 4 4 7 0 5

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

secr.ncph@gmail.com

Website (*)

www.ncph.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 7 0 3 7 5

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

R.P.K.J. van Gerven

Secretaris

L.J.M.R.Nouwen

Penningmeester

H.J. Lindenhovius

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

1. De vereniging heeft ten doel om ten behoeve van groepen van mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en groepen ouderen met een langdurige
zorgvraag financiële ondersteuning te bieden op het gebied van wonen, welzijn en
maatschappelijke participatie,een en ander voor zover er op basis van wet- en
regelgeving geen of slechts beperkt aanspraak gemaakt kan worden op
overheidsvoorzieningen en/of verzekeringsuitkeringen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het steunen van activiteiten van instellingen, welke werkzaam zijn op het terrein van
het doel van de vereniging;
b. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen
bevorderen.
3. De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ook genoemd:
ANBI), heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

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?

Instellingen uit de doelgroep sturen een projectvoorstel met verzoek om geldelijke
ondersteuning.
Bestuur NCPH beoordeelt de aanvraag en besluit tot verstrekking geldmiddelen, dan
wel tot afwijzing. Toegezegde bedragen worden uitgekeerd na beeindiging
project.
Bestuur NCPH beheert het vermogen.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden jaarlijks ca 30 instellingen uit de
doelgroep ondersteund.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen uit de opbrengsten van de
beleggingen.
Het beleggingsbeleid is primair gericht op het beheer van het vermogen voor de
langere termijn. Er wordt gestreefd naar een stabiele waardegroei van het belegd
vermogen waarbij een correctie voor de jaarlijkse inflatie in acht moet worden
genomen.
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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).

Verwezen wordt naar de doelstelling.

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

Het beleidsplan wordt niet op de website gezet, maar kan,
desgewenst, aan de BD worden toegestuurd.

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

Bestuur en leden van de vereniging, ontvangen geen vergoedingen. Niemand is in
loondienst.

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.

Vrijwel alle aanvragen komen binnen via de website.
Na invulling standaard aanvraagformulier (zie website) wordt de aanvraag door het
bestuur en/of een bestedingscommissie, beoordeeld.

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

Excel programma Behandeling projecten (niet openbaar)

Het vermogen wordt aangehouden bij een bank op een beleggingsrekening.

Open

Jaarlijks worden ca 50 projectaanvragen ontvangen, Ca 30 projecten worden
toegewezen en ontvangen een geldelijke bijdrage; ca 20 projectaanvragen worden
afgewezen omdat deze niet binnen de doelstelling vallen of omdat het maximaal; te
besteden bedrag per jaar is overschreden. Alle aanvragen krijgen bericht.
Betaling geschiedt na ontvangst facturen over het gebruik van de verstrekte
geldmiddelen. Van het geheel wordt een projectadministratie bijgehouden.
De tijdsduur tussen toekenning van een project en de uitbetaling is ca 1 jaar. De niet
afgeronde projecten staan geboekt onder Verplichtingen.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

5.294.201

€

5.165.189

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

344.753

€

552.690

Financiële vaste activa

€

4.919.585

Herwaarderings
reserve

€

€

4.919.585

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

5.151.132

€

5.151.132

€
€

18.753

837.998

€

+

674.778

+
718.247

+

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

€

5.776.336

€

+

+
€

5.638.954

5.717.879

43.469

€

856.751

€

€

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

137.382

Totaal

€

5.776.336

+
€

5.869.379

€

151.500

€

5.869.379

+

Bestemmingsreserve is in 2020 teruggebracht. In 2021 zijn de liquide middelen sterk verminderd.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

106.245

€

246.507

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

106.245

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

26.683

Overige lasten

€

51.757

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

246.507

€
€

136.712

€

5.598

156.179

6.114

€

27.697

€

118.117

220.750

€

308.107

-114.505

€

-61.600

+

+
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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.

wordt niet gepubliceerd

Open

