Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SUPmission

Nummer Kamer van
Koophandel

8 2 6 3 2 7 2 3

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

Lange Bogaardstraat 5

Telefoonnummer

0 6 2 9 0 9 2 0 1 8

E-mailadres

info@supmission.org

Website (*)

https://www.supmission.org/

RSIN (**)

8 6 2 5 4 5 8 0 8

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 2

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Karen Jacqueline Blanken

Secretaris

Babs Lommerse

Penningmeester

Cornelius Constantijn Maria Broekhof

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?

Stichting SUPmission stelt zich ten doel om het zwerfafval in Haarlem, met name in en
langs het water, te verminderen.
Dit doet zij door bewoners van Haarlem —jong en oud— bewust te maken van (de
gevolgen van) zwerfafval en hen te stimuleren en motiveren om de leefomgeving
schoon te houden en zo min mogelijk zwerfafval te produceren.

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?

In de maanden mei tot en met oktober organiseert de stichting:
maandelijkse SUPmission events met open inschrijving, tijdens welke deelnemers op
stand-up paddle boards (SUPs), kano’s, boten of andere drijvende middelen en/of te
voet langs het water zwerfafval verzamelen. Dit afval wordt na afloop van iedere
SUPmission afgeleverd bij een afvalverzamelpunt van Spaarnelanden;
private SUPmission events (personeelsuitje, vriendenuitje, partijtje, e.d.);
SUPmission events voor en i.s.m. scholen organiseren.
Gedurende het jaar onderhoudt de stichting contacten met andere Haarlemse
initiatieven gericht op schonere stadwateren/leefomgeving en ondersteunt hen waar
mogelijk en gewenst.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
De Stichting verwerft financiële middelen voor de uitvoering van haar activiteiten en via
sponsoring, donaties, giften, legaten, schenkingen, erfstellingen, 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.

De stichting zet de verworven financiële middelen in voor het beskostigen van de
benodigde materialen.
Daarnaast reserveert de stichting jaarlijks een deel van de verworven financiële voor
een goed doel.
De komende jaren (tot 2025) is dit goede doel het realiseren van een ‘Bubble Barrier’ in
Haarlem en omgeving, waarmee afvoer van afval richting de Noordzee verder wordt
voorkomen.

https://www.supmission.org/wp-content/uploads/2021/05/Beleids
plan-Stichting-SUPmission-2021-%E2%80%93-2023-FINAL.pdf

Open

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

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

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.

In 2021 heeft de stichting zes maandelijkse SUPmissions georganiseerd: op 7 mei, 4
juni, 2 juli, 13 augustus, 3 september en 10 oktober.

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

Daarnaast heeft de stichting zeven SUPmissions voor leerlingen en medewerkers van
het NOVA college georganiseerd: op 8, 23 & 30 juni en 25, 26, 27 & 30 augustus.
Ook heeft de stichting negen private SUPmission events uitgevoerd voor verschillende
partijen, waaronder Rotary, de KinderUNI en Elsevier.
In totaal hebben in 2021 ruim 500 personen deelgenomen aan SUPmissions en
daarmee bijgedragen aan het schoonmaken van de Haarlemse wateren (100
industriële vuilniszakken vol afval)..

Stichting SUPmission - SUPmission

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

2.708

€

+

€

2.708

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

1.528

€

+
€

+
0

+

Totaal

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

4.236

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

1.528

2.708

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

4.236

0

0

+
€

31-12-2021

€

€

1.528

0

Passiva

0

+

Kanttekening betreffende post Overige Reserves: deze beschouwen wij als Eigen Vermogen.
Materiele activa omvat T-shirt, banners, vlaggen & overig materiaal.

4.236

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

1.015

€

Subsidies van overheden

€

250

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

250

€

Baten sponsorbijdragen

€

5.220

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€
0

€
€

0

+

+
0

€
€

271

+

+

€

6.756

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.708

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

130

Overige lasten

€

60

Som van de lasten

€

5.229

€

0

Saldo van baten en lasten

€

1.527

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

2.331

€

+

€

+
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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.

Specificatie als volgt:
Inkomsten 2021

Uitgaven 2021

Donaties € 5,221.56
Part. Prijs € 250.00
Inkomsten Events € 715.00
Verkoop Merch € 300.00
HCUD € 126.79
Decath return € 107.91
Overige baten € 35.52

Bestuurskosten € 528.12
Vergaderkosten € 89.00
Periodieke kosten € 29.43
PR en Marketing € 1,227.30
Kosten Evenement € 485.10
Relatieonderhoud Partners € 486.86
Diversen/materiaal € 2,222.75
Vraagposten € 59.66
Triodos Bankkosten € 100.46

Totaal € 6,756.78

Totaal € 5,228.68

https://www.supmission.org/wp-content/uploads/2022/06/SUPmis
sion-Publicatieplicht-ANBI.pdf

Open

