Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Turquoise

Nummer Kamer van
Koophandel

6 9 9 0 8 9 7 4

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

Prinses Beatrixplein 51-53

Telefoonnummer

0 6 1 4 5 2 4 3 8 8

E-mailadres

info@turquoisecooperatie.nl

Website (*)

www.stichtingturquoise.nl

RSIN (**)

8 5 8 0 6 1 6 3 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

3 5

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

Jacky van den Bosch

Secretaris

Sonja Meijer

Penningmeester

Diederik Schrama

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

De stichting heeft ten doel het creëren van werkgelegenheid, het verzorgen
van re-integratie en opleiding voor en van een groep mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt door het drijven van een social business op het gebied van
een naai- en eetcafé, het verzorgen en aanbieden van maaltijden, het
aannemen en verzorgen van cateringopdrachten, het verzorgen van feestelijke
gelegenheden met een culinaire omlijsting, het aannemen en verzorgen van
textielopdrachten en het in opdracht ontwerpen en uitvoeren van opdrachten voor het
vervaardigen van kleding en woonaccessoires en alle daarmee in de
ruimste zin van het woord verband houdende activiteiten.

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?

De Stichting realiseert haar doelstelling door training on the job, het aanbieden van een
opleidings- en trainingsprogramma gericht op het ontwikkelen van
werknemersvaardigheden en horecavaardigheden, het aanbieden van persoonlijke
begeleiding bij het ontwikkeltraject, het aanbieden van taallessen en het helpen
verbeteren van de Nederlandse taal door middel van taalmaatjes. Een bedrijfsleider en
twee assistent-bedrijfsleiders zijn in dienst van de Stichting. Zij spelen een belangrijke
rol bij de ontwikkeling van de deelnemers. Om de doelstelling te kunnen financieren
ontplooit de Stichting daarnaast onder andere de volgende activiteiten: het gezamenlijk
runnen van een lunchroom en restaurant in de vorm van een naai- en eetcafé door de
deelnemers, het verzorgen van afhaalmaaltijden en catering en de verhuur van
ruimten. Deze activiteiten vormen dan ook een middel om de algemeen nuttige
doelstelling te realiseren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting krijgt inkomsten uit de verkoop van maaltijden en drank en de verhuur van
ruimtes. Daarnaast ontvangt zij inkomsten voor de begeleiding van de deelnemers en
wordt zij gefinancierd uit fondsen en subsidies.
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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).

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).

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.

De inkomsten worden besteed aan begeleiding en training van de deelnemers.
Daarnaast aan de vaste lasten die gekoppeld zijn aan het runnen van een restaurant
zoals inkoop, huur, energielasten en verzekeringen.
De Stichting houdt niet meer vermogen op de spaarrekening aan dan nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop
toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt. Het jaarlijks ter
beschikking staande budget zal zoveel mogelijk in dat jaar worden aangewend voor de
doelen van de Stichting.

https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/

Open

De bedrijfsleider en assistent-bedrijfsleiders zijn in dienst zijn van Stichting Turquoise.
Stichting Turquoise hanteert de horeca CAO bij inschaling en verloning van deze
medewerkers. Hiermee is het verschil in hoogste en laatste salaris bepaald door de
loonschalen van de CAO en nooit meer dan factor 4.
Medewerkers op basis van een ontwikkeltraject (stage, re-integratie of vrijwilligerswerk)
zijn werkzaam zijn bij stichting Turquoise. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur ontvangen geen andere beloning
voor hun werkzaamheden dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Zie https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/ voor het sociaal jaarverslag over
2020.

https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 1 9

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

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

20.876

€

20.000

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

20.876

€

20.000

+

Voorraden

€

600

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

12.863

€

14.426

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

11.661

€

9.710

+
€

+
€

25.124

Totaal

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

46.000

31-12-2019

Continuïteitsreserve

€

13.105

€

10.061

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2018 (*)

+
13.105

€

10.061

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

5.000

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

32.895

€

29.075

Totaal

€

46.000

€

44.136

+
€

+

€

24.136

+
€

+

Passiva

44.136

+

Zie https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/ voor een toelichting op de balans.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

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

€

0

€

Financiële baten

€

906

€

Overige baten

€

€

195.663

+

€
€

0

+

205.470

+
0

€

+
0

€

+

+

€

196.569

€

205.470

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

37.778

€

24.304

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

108.148

€

107.629

Huisvestingskosten

€

27.003

€

46.981

Afschrijvingen

€

5.680

€

5.000

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

12.741

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

10.690

191.350

€

194.604

5.219

€

10.866

+

+
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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.

Zie https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/ voor een toelichting op de Winst &
Verliesrekening.

https://www.stichtingturquoise.nl/over-turquoise/

Open

