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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	53_ML: SCHEPEN BEZOEKENDagelijks meren ongeveer 100 zeeschepen in de havens van Rotterdam aan. Wij hebben het voorrecht om de zeelieden aan boord van 2 tm 4 schepen per dag vijf dagen per week te kunnen bezoeken. Soms gaan wij ook in het weekend. Onze prioriteit is de geestelijke gezondheid van de zeelieden. Wij brengen het Evangelie naar meer dan 100 nationaliteiten en getuigen van ons leven met God. Wij geven hen ook veel Bijbels en bijbelstudie boeken, CD's en DVD 's, als ook folders en boeken. Wij bieden een luisterend oor aan deze enorm geisoleerde groep mensen. Wij geven advies en dagen hen uit om over de zin van het leven na te denken. Gelovige zeelieden bemoedigen wij en we ondersteunen hen om te volharden in hun geloof. De meeste zeelieden kunnen tijdens het verblijf van hun schip in de havens nauwelijks van boord. Dus proberen wij hen ook praktisch op velerlei manieren te helpen. Als ze toch wat vrije tijd hebben, bieden wij aan om ze mee aan wal te nemen naar het strand, een stad, winkelcentrum, kerk of een zeemanshuis in de buurt.
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	56_ML: Het statutaire bestuur ontvangt geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Leden van beleidsbepalend orgaan zijn er niet.Vrijwilligers worden gefaciliteerd met veiligheidskleding en materialen, reiskostenvergoeding volgens fiscale regels, en een kerstpakket.Vaste en incidentele vrijwilligers ontvangen ook geen beloning.Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.Personeel heeft arbeidscontract.Er wordt samengewerkt met stagiairs en personeel van organisaties met een soortgelijk doel.
	57_ML: Aan het begin van het jaar 2021 hebben we de tijd genomen om als team de kerstactie 2020 met elkaar te evalueren en en plannen voor het nieuwe jaar te bespreken. In februari zijn we weer actief de schepen gaan bezoeken. Dat kon nog steeds ondanks de Corona crisis heel het jaar door gedaan worden. We mochten zelfs een aantal keren diensten houden aan boord van bulkcarriers. In het algemeen is het leven van de zeelieden en ons werk hectischer geworden. Vaak worden de korte pauzes geannuleerd omdat de meeste schepen hun voorraden in Rotterdam krijgen en de terminals over snelle kranen beschikken.Veel zeelieden hadden het nog steeds bijzonder zwaar; velen konden niet op tijd naar huis. De meesten mochten nog steeds niet van boord. Het was dan schrijnend om deze verhalen te horen. We hebben meerdere keren boodschappen gedaan voor zeelieden die daarmee ontzettend blij en dankbaar waren. Vooral het feit dat we tijd en aandacht hadden voor hen werd heel erg gewaardeerd. Vooral het vinden van geschikte huisvesting voor opslag in mei was een grote vooruitgang. In november hebben we een deel van de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Onze jaarlijkse kerstactie in december mocht heel goed verlopen. Met minder mensen zijn ook dit keer weer de spullen ingepakt en weggebracht naar de schepen.  Maar desondanks konden we 250 meer tassen maken. In totaal konden er 2394 pakketten op 134 schepen worden uitgedeeld. 
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan de materialen die we uitdelen, aan huur voor opslag, aan transport, loon en publicatiekosten.Er wordt naar gestreefd om drie jaar huurverplichting als vermogen op de bankrekening vast te hebben staan.
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	2_GT: 
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	3_GT: 
	8_GT: 38045
	4_GT: 0
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	10_GT: 39395

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 
	4_GT: 39395
	10_GT: 39395
	5_GT: 39395

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 0
	4_GT: 25769
	10_GT: 25769
	5_GT: 25769

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: -1413
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 0
	8_GT: 27182
	4_GT: 0
	9_GT: 25769
	10_GT: 25769

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Passiva overige Reserves bestaat uit alle winsten en verliezen van voorgaande jaren.Geen vaste Activa.Activa overlopend bestaat uit nog te betalen belastingbedragen over dit jaar.Voorraden boeken zijn volledig afgeschreven.Borg staat bij Voorraden.
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	3_ML: De inkoopwaarde van de geleverde producten is veel meer dan baten voor geleverde producten. SCFS vraagt weinig of geen vergoeding aan de internationale zeelieden voor verstrekte literatuur. De Kerstactie bestaat uit het gratis uitdelen van kerstpakketten. Dat is niet kostendekkend.Per medio 2021 opslagruimte gehuurd in Rozenburg.Geen vaste activa aangekocht.Geen vlottende activa gekocht.Geen aankopen met afschrijving over meerdere jaren.Giften en donaties van particulieren in dit document worden geoormerkt met bestemming door de gever.Overige giften in dit document is inkomsten bestemd voor personeelskosten.Personeelskosten is voor werknemer met vast arbeidscontract, waarvan de fiscale aangiftes worden verzorgd door een salaris-administratie-bureau.Bestuur krijgt een enkele vergoeding.SCFS ontvangt geen subsidie.
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