Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Samen in de Sneeuw
4 1 0 4 9 3 5 7

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

Walstroweg 1 9753 AK Haren Gn
0 6 3 0 7 2 0 5 9 4

E-mailadres

samen@samenindesneeuw.nl

Website (*)

htpp://samenindesneeuw.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 1 4 5 6 7 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Italie

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Janinne Margriet Kraaima

Secretaris

Raymond ten Wolde

Penningmeester

Hendrik Minnebreuker

Algemeen bestuurslid

Daphne Mol

Algemeen bestuurslid

NIcky La Gije

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?

1. De Stichting heeft ten doel:
Het organiseren en begeleiden van wintersportreizen voor mensen met een
verstandelijke beperking, waarbij de bevordering van de fysieke en mentale
onafhankelijkheid en integratie van deze mensen met een beperking voorop staat,
waardoor wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale
integratie van de deelnemers,
en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van reizen naar wintersportgebieden ten behoeve van mensen met
een verstandelijke beperking;
b. de een-op-een begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de
reizen naar wintersportgebieden; en
c. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Stichting Samen in de Sneeuw organiseert jaarlijks twee reizen van 9 dagen naar Italië
(Gossensass) in januari. Het bestuur van Samen in de Sneeuw verricht alle
werkzaamheden die nodig zijn om de reizen te realiseren en tot een succes te maken.
Dat betekent onder andere het werven van vrijwilligers die als begeleider meegaan,
het organiseren van vervoer naar en het verblijf in Italië, prijsafspraken maken met de
busmaatschapij, hotel, skiverhuurder, restaurants en skiliftexploitant.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Aan de vakantie dragen de deelnemers zelf substantieel bij door hun eigen bijdrage.
Deze is vergelijkbaar met wat iemand kwijt zou zijn als hij/zij een normale
wintersportreis zou boeken. De intensieve begeleiding maakt de reis duurder dan
normaal. Het verschil wordt onder andere gedekt doordat de begeleiders een
substantiële eigen bijdrage leveren. Daarnaast zijn er met de liftexploitant,
skiverhuurder, hotel en busmaatschappij ect. profijtelijke afspraken gemaakt. Verder
ontvangt de stichting giften en sponsoring, bedragen die jaarlijks wisselen.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook de begeleiders verrichten hun
werkzaamheden zonder enige vergoeding, zoals gezegd, in tegendeel. Ze betalen zelf
mee aan de kosten.
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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).

De inkomsten worden besteed aan het realiseren van de twee jaarlijkse reizen. Dat wil
zeggen dat de vervoers-(bus) en verblijfkosten (hotel) worden betaald, net als de
skipassen en de skihuur. Verder de kosten verbonden aan de uitstapjes,
avondprogramma's (disco, talentenjacht, ice stock siessen, bingo, film, vossenjacht,
bonte avond) en dergelijke. En op de heen en terugreis de versnapering, drankjes en
het ontbijt niet te vergeten. Aan de overheid is stichting Samen in de Sneeuw een
bedrag van ongeveer € 2.000 per jaar waarvan het verreweg grootste deel opgaat aan
verzekeringen Daarnaast vormen de website- en bankkosten en verzekeringen een
substantiële uitgave.

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

https://www.samenindesneeuw.nl/verantwoording

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

Zoals al eerder beschreven: bestuursleden en overige vrijwilligers van de Stichting
Samen in de Sneeuw ontvangen geen tegemoetkoming. Allen verrichten hun
activiteiten pro deo.

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.

De twee reizen in vonden plaats in januar 2022 jl. Deelnemers en begeleiders
verbleven, zoals gebruikelijk, in Hotel Gudrun, Gossensass, Italië met zijn skigebied
Ladurns, Monte Cavallo/Rosskopf en het skigebied Racines-Giovo/Ratchings-Jaufen
met in totaal 63 km aan piste

Open

Overdag skiën of langlaufen de deelnemers.
Iedere deelnemer heeft een persoonlijke begeleider.
Tijdens het avondprogramma worden er verschillende activiteiten georganiseerd:
disco, talentenjacht, wedstrijd ice stock siessen, bingo, film, bonteavond en après-ski
avond. En natuurlijk niet te vergeten woensdagmiddag de vossenjacht in Vipiteno.
De laatste dag zijn er ski- en langlaufwedstrijden en krijgt iedere deelnemer van reis 1
en 2 een medaille.
Zaterdagmorgen wordt de week afgesloten met een ontbijt in Zevenaar en nemen de
deelnemers en begeleiders afscheid van elkaar.

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

Open
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Balans

3 0 – 0 6 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

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

30-06-2022

30-06-2021 (*)

Passiva

30-06-2022

30-06-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

10.454

€

+
€

0

20.414

+
20.414

+
Totaal

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

€

10.454

€

+
€

€

10.454

+

€

10.454

20.414

+
€

10.454

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

20.414

20.414

+
10.454

+
€

20.414

Door de prijsstijgingen van al onze lasten die we maken tijdens onze reizen en omdat we onze prijzen niet hadden verhoogd naar onze deelnemers en
vrijwilligers die mee gaan met onze reizen hebben we een deel van ons vermogen moeten bijleggen aan de kosten die gemaakt voor de reizen. voor het
nieuwe seizoen 2023 zullen we hier niet aan ontkomen om de prijzen te gaan verhogen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

89.703

+

€
€

0

0

+
0

€
€

2.222

+

€
€

2.222

238

+
238

+

+

€

91.925

€

238

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

100.990

€

2.199

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

100.990

€

2.199

Saldo van baten en lasten

€

-9.065

€

-1.961

Som van de baten

Lasten

+

€

+

06 van 06

3

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.

De reizen in 2021 zijn niet doorgegaan ivm coronna dus geen inkomsten maar de
vaste lasten blijven wel doorgaan. In 2022 kon de reis wel gelukkig wel doorgaan.
Omdat ook hier de ondernemers het heel lastig hebben gehad tijdens de corrona
periode hebben we ook hier te maken met stijgende prijzen en dat is ook te zien in het
exploitatieresultaat. Hier zullen we in de komende jaren ook rekening mee moeten
houden.

Open

