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Doelstelling
Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wàtwil de instelling

bereiken?

iDe vereniging heeft ten doel het behartigen van het welzijn en de belangen van 
i

:flng!$..s_lgp,eti§F-t_ë..U.i.ígtv.Fl.Hlï*..dg-e_r1psn.'.9§.fi-{Lv..tdUp_el..q.tp.S:'.l.r.t-'{ë-ïUlm-qt-8.;zln.mn.::::., -:
i
i

i

ii

,.:

i:
:

i
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Hoofdlijnen beleidsplan

Geelhier ontwoord op onderstaondewogen ofvul no delaaÉtevraag wer hetbeleidsplan deurl innoor hetbeleidsplon.

ln ditbele)dsplanmoetminirnsal antwoord gegatmworden op dein diÍfomutier gsteldevragen wuhetbeleidsplon.

Welke werkzaamheden

verricht de i nstel ling?

Wanneerworden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bijaen het

realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt de instetling

inkomstenT
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Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Aís uw instelling vermogefi

oanhoudL vul dan ín

waar en ap welke manier

dit vermogen wordt

aangehouden (bijvoor

beeld spaarrehening,

beleggíngen etc).

Urlvan het beleidsplan

Vul de Íinh ín waar het

beleidsplon te vínden is.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutai re bestu u r,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de a$iviteíten

die zijn uitgevoerd.

Of vul biidevolgende

vraag de url in naar het

a ctiv it eitenv er sl a g, of d e

url naar het jaorrekening

als daarin de octiviteiten

van hetbetreffende

b o ehj a a r d ui d elijh zijn

bes,chreven.
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Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som uan baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loteriji nstel li ngen

Baten van subsidie ven overheden

Baten van verbonden i nstel I i n gen zo nder wi nststreven

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Som van degewonren baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of diensten

Overige baten

Som uen de baten

2421 2020 (.)
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Lasten

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewuswording

Recreatie, sport en wensvervull íng

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en bela ngen behartiging

Anders, namelijk {vul hier in}

2021 2020 (.)

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

§om van de tasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten

een bedrag meegenomen \fian:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

Toelichting

Geef hier een toelichting

bíjdestaat van boten en

lssten af vul de url naor

de jaawehening in als

hier een toelichtíng in is

opgenomen.

Url van de jaarrekening

Vul de link in naar de

jaawehening oís u dae

ookhebt gepubliceerd,

ihttps://www.anoiksis.nl/wpcontenUuploadsl2022l0S/Jaarekening202l-voorlopig.pdf i
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ilrttpl{tl"**.anoiksis. nl/wp-contenUuploads/2 0221 O5l Jaarreken i op"n

iing-2021-voorlopig.pdf 
iti


