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Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting STRO
4 1 1 8 7 3 0 5

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

Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht
0 3 0 2 3 1 4 3 1 4

E-mailadres

info@socialtrade.nl

Website (*)

https://www.socialtrade.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 7 4 6 0 0 3

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Belgie, Uruguay, Brazilië, Zuid-Afrika

Aantal medewerkers (*)

1 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marinus-Jan Veltman

Secretaris

Bert van 't Holt

Penningmeester

Jules Kneepkens

Algemeen bestuurslid

Ida Mulder

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Henk van Arkel is algemeen directeur

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 stichting stelt zich ten doel onderzoek te doen naar, experimenten te bevorderen
met, en draagvlak te creeren voor alternatieve economische structuren, die inhert
duurzamer zijn dan de bestaande.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verrichten van al hetgeen met lid 1 in
verband staat of daartoe kan bijdragen.
In hoofdstuk 3 van het beleidsplan 2021-2023 wordt de statutaire doelstelling van
STRO toegelicht.

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?

Zie hoofdstuk 4 van het beleidsplan 2021-2023.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie hoofdstuk 6 van het beleidsplan 2021-2023 voor geplande inkomsten.
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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).

Zie hoofdstuk 4 van het beleidsplan 2021-2023 voor een beschrijving van de geplande
activiteiten om verkregen inkomsten aan te besteden.

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

Op https://www.socialtrade.nl/over-stro/ kunt u het beleidsplan downloaden:
https://www.socialtrade.nl/wp-content/uploads/2021/07/STRO-beleidsplan-2021-20
23.pdf

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

Uit hoofdstuk 7 van het beleidsplan 2021-2023:

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.

Zie hoofdstuk 3 van het jaarverslag 2020

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

https://www.socialtrade.nl/publicaties/jaarverslagen/

Zie hoofdstuk 3 van het jaarverslag 2021 voor een beschrijving van activiteiten die in
dat jaar uitgevoerd zijn met verkregen inkomsten.
De stichting houdt alleen liquiditeit aan om aan lopende verplichtingen te kunnen
voldoen. Dit geld staat op rekeningen-courant.

Open

- "Leden van de Raad van Toezicht krijgen geen betaling of vergoeding voor deze
verantwoordelijkheid, zij doen dit werk op vrijwillige basis."
- "Salarissen van management en directeur mogen niet hoger zijn dan de norm van de
Code Wijffels en liggen in de praktijk ruim onder deze norm. De directeur heeft van alle
medewerkers al geruime tijd het laagste inkomen per gewerkt uur."

Open
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Balans

31

Balansdatum

Activa

– 12

– 2021

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.417

750

€

+

€

1.417

+
750

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

555.027

€

+

83032

+
€

691.029

€

692.446

€

17.069

€

+

-61.798

+
€

17.069

-61.798

482900

€
136.002

31-12-2020 (*)

€

565.932

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

623.700

€

588.700

Kortlopende schulden

€

51.677

€

39.780

Totaal

€

692.446

€

566.682

+
€

566.682

+

+

Het eigen vermogen geldt in zijn geheel als continuïteitsreserve. Hier staan geen verplichtingen tegenover. Het bestuur streeft er naar de omvang van de
continuïteitsreserve op € 100.000 te houden, zo nodig in te zetten als werkkapitaal.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: Er is een huurcontract afgesloten inzake onroerend goed voor een jaarlijks bedrag van € 36.000 in Utrecht.
Dit contract is direct opzegbaar.
Er zijn geen zekerheden gesteld.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

227.652

€

98.364

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

340.004

€

322.976

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

72.046

80.011

€

+

€
€

72.046

+
80.011

€
€

462

353

€
€

155.144

+

+
567.656

18.000

€

+

€
€

+
421.340
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

70.371

14.705

Anders, namelijk (vul hier in)

Projectontwikkeling

€

408.486

€

409.162

Besteed aan doelstellingen

€

478.857

€

423.867

Wervingskosten

€

5.384

€

3.397

Kosten beheer en administratie

€

4.549

€

22.965

Som van de lasten

€

488.790

€

450.229

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

188.142

€

192.014

Saldo financiële baten en lasten

€

€

0

Saldo baten en lasten

€

€

-28.889

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.

78.866

+

+

+

+

Aan de projecten is rechtstreeks besteed € 478.734. De totale baten bedroegen €
567.655. Het percentage aan de doelstelling besteedde middelen komt daarmee,
afgerond, op 84,3 %. In voorgaande jaren konden we dankzij leningen van onze
donateurs onze activiteiten voortzetten. We lossen nu jaarlijks een deel van deze
leningen af. Deze aflossing telt niet mee als besteding aan onze doelstelling, waardoor
het percentage baten besteed aan doelstelling lager is dan in eerdere jaren.
De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen € 5.384. De opbrengsten uit eigen
fondsenwerving bedroegen €72.507. Het percentage kosten voor de eigen
fondsenwerving bedraagt in 2021 dan 7,4 %.

https://www.socialtrade.nl/publicaties/jaarverslagen/

Open

