Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 5 1 0 0 9

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

Herengracht 20

Telefoonnummer

0 7 0 3 6 1 4 7 4 7

E-mailadres

info@shop-denhaag.nl

Website (*)

https://www.shop-denhaag.nl/

RSIN (**)

8 1 1 3 4 9 2 8 7

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3 0

Aantal medewerkers (*)

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

A.I.F. Laheij

Secretaris

N.C. van der Wekken

Penningmeester

G.J.M. van Westbroek

Algemeen bestuurslid

D.T.M. Teeuwen

Algemeen bestuurslid

S. Fontein

Overige informatie
bestuur (*)

Tevens is algemeen bestuurslid M.A. Manschot

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Het verlenen van psycho-sociale hulp en het bieden van opvang aan (ex)prostituees en
slachtoffers mensenhandel en uitbuiting in al zijn vormen (l seksuele, arbeid- en
criminele uiitbuiting). Daarnaast het ontwikkelen van initiatieven die de emancipatie en
professionaliteit van deze doelgroep bevorderen en het bestrijden van de stigma die de
groepen marginaliseerd.
(Het gaat om vrouwen, mannen en transpersonen volwassenene en minderjarigen)

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?

- Individueel
Maatschappelijk werk; opvang,; dagbesteding; zorgcoordinatie; noodhulp; veldwerk;
empowerement trainingen; voorlichting over lover boys problematiek; drugsgebruik;
trainingen op het gebied van schuldhulpverlening; gezondheid, lotgenoten groepen;
Alle deze activtiteiten zijn gericht op het verbeteren van de situatie van individueen uit
de doelgroepen, ze te versterken en deel te laten nemen aan de maatschappeij
- Gericht op het publieke domein gericht op het bestrijden van mensnehandel en de
stigma onde de verschillende doelgroepen.
Creatieve activtieiten ( theater, tentostellingen, enz)
(Sociale)media campagnes om de problematiek onder de aandacht te brengen van de
pubkieke opinie en politiek zodat de maatschappij de groepen minder stigmatiseeerd .

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidiegelden van gemeenten en overheid, fondsbijdragen en vergoedingen voor
prestaties tegen of onder de kostprijs.
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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).

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

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

Alle middelen worden voor het doel gebruikt. Mi=ogelijk vermogen wordt greserveerd
ten behoeve van activiteiten en projecten

https://www.shop-denhaag.nl/

Open

Medewerkers van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP)
worden beloond volgende de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.

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.

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

https://www.shop-denhaag.nl/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

39.009

Financiële vaste activa

€

10.200

€

49.209

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

16.684

€

10.200

€

26.884

€

351.529

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
340.978

€

+

309.694

+
€

692.507

€

741.716

31-12-2019 (*)

€
€

50.000

50.000

€
96.994

€

+

19.459

+

€

146.994

€

69.459

Bestemmingsfondsen

€

40.805

€

40.805

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

553.917

Totaal

€

741.716

146.977

456.671

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

483.555

€

373.291

€

483.555

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

75.781

€

54.263

Subsidies van overheden

€

3.291.284

€

3.263.055

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

116.153

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

3.291.284

+

3.379.208

€
€

0

+

+
0

+

+

€

3.367.065

€

3.433.471

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

504.861

€

216.440

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

49.857

€

23.721

Personeelskosten

€

2.170.486

€

2.140.482

Huisvestingskosten

€

202.190

€

619.509

Afschrijvingen

€

14.026

€

11.875

Financiële lasten

€

970

€

765

Overige lasten

€

347.140

€

421.435

Som van de lasten

€

3.289.530

€

3.434.227

Saldo van baten en lasten

€

77.535

€

-756

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

https://www.shop-denhaag.nl/

Open

