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Naam Stichting De Strohalm Waalwijk
Nummer KvK 18066430

Adres Balade 1, 5142 WX Waalwijk
Telefoonummer 0416 335359
E-mailadres info@destrohalm.nl
Website www.destrohalm.nl
RSIN 810649500
Actief in sector Welzijn - Overig welzijnswerk
In welke landen actief Nederland
Aantal medewerkers 0
Aantal vrijwillegers 25

Statutair bestuur van 
de stichting

Voorzitter Geert van Rooij
Secretaris Ans van Zon
Penningmeester Frans van Wijk
Algemeen bestuurslid Willeke de Man
Algemeen bestuurslid Emily den Braven
Algemeen bestuurslid Adje van Tilburg

Doelgroepen algemeen publiek

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel, om gezinnen met minderjarige kinderen, binnen de grenzen 
van de gemeente Waalwijk, die door een laag inkomen in armoede leven, te helpen met 
een luisterend oor, een financiële ondersteuning (in de vorm van een kleine gift of een 
renteloze lening), lotgenotencontact of een deskundige doorverwijzing

http://www.destrohalm.nl/


Hoofdlijnen 
beleidsplan 1. Steunaanvraag

2. Persoonlijk contact en huisbezoek
3. Steuntoekenning
4. ‘Nazorg’

Hoe krijgt de  stichting 
inkomsten

Door schenkingen en donaties van particulieren, bedrijven, kerken, goede doelen, 
service clubs, sportverenigingen, scholen, gemeente

Op welke manier en 
aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?

Verleende steun bestaat uit:
1. kleding en schoenen
2. fietsen
3. schoolkosten
4. sportieve of culturele evenemenetn

De stichting heeft een continuïteitsreserve die aangehouden wordt op een 
spaarrekening

URL van het 
beleidsplan https://www.destrohalm.nl/about-3

Beloningsbeleid Alle bestuurleden, coödinatoren en dienstverleners werken als vrijwilleger en krijgen 
geen financiële beloning voor dit werk

Activitetenverslag De activiteiten zijn duidelijk beschreven in de jaarverslagen
https://www.destrohalm.nl/jaarverslag

https://www.destrohalm.nl/about-3
https://www.destrohalm.nl/jaarverslag


2. Balans
Balansdatum 31-12-2020

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019
Immateriële vaste activa (€ -  )         (€ -  )         Continuïteitsreserve (€ 20.000)   (€ 20.000)   
Materiële vaste activa (€ 672)        (€ 160)        Bestemmingsreserve (€ 29.089)   (€ 14.561)   
Financiële vast activa (€ -  )         (€ -  )         Herwaarderingsreserve (€ -  )         (€ -  )         

(€ 672)        (€ 160)        Overige reserve (€ -  )         (€ -  )         
(€ 49.089)   (€ 34.561)   

Voorraden (€ -  )         (€ -  )         
Vorderingen en 
overlopende activa (€ -  )         (€ -  )         Bestemmingsfondsen (€ -  )         (€ -  )         
Effecten (€ -  )         (€ -  )         Voorzieningen (€ -  )         (€ -  )         
Liquide middelen (€ 49.332)   (€ 35.407)   Langlopende schulden (€ -  )         (€ -  )         

(€ 49.332)   (€ 35.407)   Kortlopende schulden (€ 915)        (€ 1.006)     

Totaal (€ 50.004)   (€ 35.567)   Totaal (€ 50.004)   (€ 35.567)   



3. Staat van baten en lasten

Baten
2020 2019

Baten van particulieren
Collecten (€ -  )           
Nalatenschap (€ -  )           
Overige baten particulieren (€ 3.197)       

Som baten van particulieren (€ 3.197)       

Baten van bedrijven (€ 8.279)       
Baten van loterijinstellingen (€ -  )           
Baten van subsidie van overheden (€ 10.000)     
Baten van verbonden instellingen zonder winststreven (€ -  )           
Baten van andere instellingen zonder winststreven (€ 31.977)     

Som van geworven baten (€ 50.256)     

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of 
diensten (€ -  )           
Overige baten (€ -  )           

Som van de baten (€ 53.453)     (€ 29.739)     



3. Staat van baten en lasten

Lasten

Besteed aan doelstellingen 2020 2019
(Directe) dienst- en hulpverlening (€ 34.511)     (€ 30.439)     
Aankoop en beheer (€ -  )           (€ -  )           
Recreatie, sport en wensvervulling (€ -  )           (€ -  )           
Onderzoek (€ -  )           (€ -  )           
Evangelisatie en zending (€ -  )           (€ -  )           
Educatie, opleiding en cursussen (€ -  )           (€ -  )           
Lobby en belangenbehartiging (€ -  )           (€ -  )           
Anders (€ -  )           (€ -  )           
Besteed aan doelstellingen (€ 34.511)     (€ 30.439)     

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie (€ 4.293)       (€ 3.583)       
Som van de lasten (€ 38.804)     (€ 34.022)     
Onder som van lasten is aan personeelskosten 
een bedrag meegenomen van: (€ -  )           (€ -  )           

Saldo financiele baten en lasten (€ (121)         (€ 2)              

Saldo baten en lasten (€ 14.528)     (€ (4.281)      


