Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo e.o.
1 4 1 1 1 1 0 4

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

Prinsessesingel 10 5911HT Venlo
0 7 7 3 8 9 8 3 4 3

E-mailadres

info@waagroep.nl

Website (*)

http://www.waagroep.nl/anbi

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 5 5 6 8 6 8 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
4 5 0
0

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.P.M.A. Vervoort

Secretaris

F.J.R. Pekema

Penningmeester

B.M.J. Jacobs

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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 Werkvoorzieningschap heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening

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?

a. het voorzien in aangepaste werkgelegenheid voor personen, die in belangrijke mate
ten gevolge van bij hen gelegen factoren, niet of voorshands niet in de gelegenheid
zijn onder normale omstandigheden arbeid te verrichten, zoals bedoeld in de Wet
sociale werkvoorziening;
het zal daartoe een of meer werkverbanden oprichten, exploiteren en in stand houden,
waarbinnen objecten, als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, kunnen worden
uitgevoerd, dan wel de objecten als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening
inkopen bij private rechtspersonen;
b. het vervullen van overige bestuurlijke taken, zoals deze bij de Wet sociale
werkvoorziening zijn opgedragen aan de colleges van B&W;
c. bovengenoemde taken worden:
primair vervuld ten dienste van personen, woonachtig in de aangesloten gemeenten,
dan wel daar verblijvend ter verpleging en/of verzorging;
secundair voor personen, afkomstig uit andere gemeenten dan die deze regeling
hebben aangegaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vergoedingen van deelnemende gemeenten in de Regeling
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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).

Via WAA Groep nv als uitvoeringsorganisatie wordt vorm en inhoud gegeven aan de
concrete uitvoering van de Wsw conform de gestelde Schapsuitvoeringstaken.
Vermogen wordt aangehouden in de vorm van weerstandsvermogen en een
egalisatiereserve om schommelingen in de gemeentelijke bijdrage te mitigeren.
Het vermogen wordt aangehuden middels uitzettingen in rekening courant intern resp.
bij triplle A bankinstellingen

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

http://www.waagroep.nl/anbi

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

onbezoldigde bestuurders

Open

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.

http://www.waagroep.nl/anbi

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

1.537

€

921

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

3.450

€

3.745

Financiële vaste activa

€

5.448

Herwaarderings
reserve

€

€

5.448

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

5.448

€

5.448

€
€

1.236

4.322

€

+

3

+
1.895

+

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

€

11.006

http://www.waagroep.nl/anbi
*) Bedragen x euro 1000

€

+

+
€

4.987

4.666

1.892

€

5.558

€

€

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.863

€

2.626

Kortlopende schulden

€

4.156

€

51

Totaal

€

11.006

€

7.343

+
€

7.343

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

1.600

Baten van subsidies

€

14.538

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

12.938

12.194

€

+

+

€

1.300

€

13.494

€
€

0

+
0

€
€

296

337

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

14.834

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

66

Overige lasten

€

441

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

13.831

€
€

13.692

€

19

13.221

19

€

87

€

558

14.218

€

13.885

616

€

-54

+

+
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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.

http://www.waagroep.nl/anbi

Open

