Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Gezonde Stad

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 7 8 9 7

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

Mauritskade 63

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 4 1 5 2 2

E-mailadres

info@degezondestad.org

Website (*)

degezondestad.org

RSIN (**)

0 0 7 4 6 1 4 9 5

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
6

Aantal medewerkers (*)
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

Edwin van Uum

Secretaris

Robert Jan Wefers Bettink

Penningmeester

Magdalena Matei

Algemeen bestuurslid

Ingrid van Rossum

Algemeen bestuurslid

Esther Vlaswinkel

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?

Het doel van de stichting is: het stimuleren en bevorderen van de totstandkoming van
een milieuvriendelijke samenleving, het initiëren van milieuvriendelijke activiteiten,
bedrijven aantoonbaar duurzamer te laten produceren en diensten te verlenen, dan wel
het ondernemen van activiteiten die kunnen bijdragen aan het bovenstaande in
Amsterdam en daarbuiten waar de Stichting dat nodig acht en verder alles wat
daarmee in ruimste zin verband houdt

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?

De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam duurzaam en gezond wil maken. Dit
doen wij door samen met een community van Amsterdammers en andere koplopers uit
de stad projecten en events te starten en bewoners met duurzame initiatieven te
ondersteunen.
Door te doen ontstaat verandering. Daarom starten wij samen projecten en
De Gezonde
Stadons
is op het vergroenen en circulair maken de stad.
organiseren we events.
We richten
We planten bomen,
buurtparken
of moestuinen aan, ook op je dak of je balkon.
eenleggen
stichting
die
Door te vergroenen
wordt
de
stad
leefbaar,
mooi, vrolijk en klimaatbestendig. Door ons
Amsterdam
afval te scheiden kan dit als grondstof dienen voor nieuwe producten. Zo sluiten we
duurzaam
kringlopen en werken
we aaneneen circulaire stad. Steek met ons de handen uit de
gezond
wil maken.
mouwen en sluit je
aan, want
samen zijn wij de doeners!

Dit doen wij door
samen met een
community van
Amsterdammers en
andere koplopers
uit de stad
en eventsstichting, die gedeeltelijk subsidie ontvangt van
De Gezonde Stadprojecten
is een zelfstandige
onze partners de te
gemeente
Amsterdam en de Nationale Postcodeloterij. Daarnaast
starten en
zetten wij zelf projecten op die wij financieren door partnerships te sluiten met
bewoners met
bedrijven, organisaties en lokale overheden en werken wij in opdracht.
duurzame
initiatieven te
ondersteunen.
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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 (bijvoorbeeld 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).

https://degezondestad.org/jaarverslagen

Open

De bestuursleden van Stichting De Gezonde Stad ontvangen geen beloning. Het gaat
om onbezoldigde functies. Alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van
de functie worden vergoed.
Personeelsleden zijn in loondienst van De Gezonde Stad volgens ons
arbeidsvoorwaardenregelement 2.0.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://degezondestad.org/jaarverslagen

Open
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Balans

Balansdatum

Activa

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

5.000

€

8.750

Continuïteitsreserve

€

22.678

€

Materiële vaste activa

€

2.226

€

3.601

Bestemmingsreserve

€

5.000

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€

Financiële vaste activa

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

7.226

+
12.351

€
€

33.410

€
63.916

€

+
€

275.789

+
€

97.326

319.469

+
Totaal

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

€

104.552

https://degezondestad.org/jaarverslagen

€
€

+
€

43.680

331.820

+
€

27.678

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

76.874

+
€

18.544

18.544

€

313.276

€

331.820

+
Totaal

€

104.552

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

372.818

€

343.043

Subsidies van overheden

€

163.298

€

163.298

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

46.800

€

46.800

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

210.098

+

€
€

0

+
210.098

+
0

+

+

€

582.916

€

553.141

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.422

€

7.338

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

5.274

€

9.773

Personeelskosten

€

401.106

€

350.358

Huisvestingskosten

€

22.457

€

22.445

Afschrijvingen

€

5.125

€

4.940

Financiële lasten

€

116.961

€

142.639

Overige lasten

€

16.439

€

10.877

Som van de lasten

€

573.784

€

548.370

Saldo van baten en lasten

€

9.132

€

4.771

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://degezondestad.org/jaarverslagen

Open

