Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting DARES

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 1 0 1 2 6 4

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

secretaris@dares.nl

Website (*)

https://dares.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 7 6 3 8 0 3

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Hans Baardscheer

Secretaris

Jan Pieter Kraaijer

Penningmeester

Ton Gielen

Algemeen bestuurslid

Gerard van Groningen

Algemeen bestuurslid

Johan Wiegel

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 kennis en kunde van radio zendamateurs ter beschikking te stellen aan de
overheid ten tijde van rampen en crisis situaties.”

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 draagt er zorg voor dat de vrijwillige (zend)amateur ondersteuning kan
bieden aan de veiligheidsregio's als daar de veiligheidsregio's een verzoek daartoe is
ingediend. Dit zal plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio's behoefte hebben aan
noodcommunicatie, als de standaard communicatie middelen niet meer ter beschikking
staan. Een voorafgesteld tijdstip is onmogelijk te geven, daar dit plaatsvindt in
noodsituaties, waarbij de infrastructuur in zijn geheel uitgevallen is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door giften van deelnemers en overige particulieren.
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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 aangewend om de benodigde telecommunicatie vergunningen
te bekostigen, en de financiele verplichtingen van de door de stichting aangehouden
bankrekening te voldoen.
In een beperkt aantal gevallen zijn de verkregen gelden aangewend om communicatie
middelen aan te schaffen.

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

https://dares.nl/basis-organisatie/

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

De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.

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.

Bestuursvergaderingen 1x per maand.

Open

Regionale bijeenkomsten georganiseerd per regio cluster.
Landelijke bijeenkomsten 3x per jaar met vertegenwoordigers uit het bestuur en de
regio's.
Oefeningen in noodcommunicatie (landelijk en regionaal)
Oefeningen met Defensie (HAM meets Militairy)
Oefening met hoogwater (Oefening Springtij)
DARES aanwezigheid bij SAR Katwijk
Zie verslagen op de website.

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

https://dares.nl/category/landelijke-oefening/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

352,75

Herwaarderings
reserve

€

€

€

353

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

367,50

+
€

€

804,49

€

804

684,00

+
684

+
Totaal

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

€

720

224,97

€

+
€

€

368

+

1.488

+
€

225

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

274,79

275

+
225

De activa bestaan in zijn geheel uit het saldo op de bankrekening bij opening financieel jaar, aangevuld met de inkomsten over 2021.
De passiva bestaan uit kosten financieel verkeer en vaste verplichtingen voor telecommunicatie vergunningen.

+
€

275
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

195,00

€

520,00

Giften en donaties van particulieren

€

145,00

€

145,00

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

27,50

+

+

€

+

€
€

145

19,00

+
145

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

368

684

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

225

€

275

Saldo van baten en lasten

€

143

€

409

€

224,97

+

274,79

€

+
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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.

1.Korte uitleg jaarcijfers DARES 2021.
De financiën van DARES in 2021 zijn wederom gebaseerd op het uitgangspunt een
sobere begroting en financieel jaar te voeren. Dit betekent dat alleen de meest
noodzakelijke uitgaven gedaan zijn om de continuïteit te garanderen. De uitgavenkant
kent maar 2 componenten te weten de bankkosten en kosten voor Agentschap
Telecom. De laatste staan onder het boekhoofd algemene kosten. Er zijn geen
administratieve en of andere operationele bestuurskosten gemaakt.
De inkomstenkant bestaat in zijn geheel uit donaties. Meer specifiek zijn dit algemene
donaties en bijdrages vanuit drie DARES regio’s. ( met nogmaals dank aan deze
regio’s).
2.Financieel beleid.
Zoals al aangegeven is in de vorige paragraaf, is er een sober financieel beleid
gevoerd. Dit past bij een organisatie die financieel pas op de plaats moet maken. Door
het gebrek aan financiële middelen betekent dit dat er geen groei kan en mag
verwacht worden. Zolang er geen andere inkomsten komen dan de inkomsten uit
giften zal dit vooralsnog zo blijven. Dit beleid zal door het bestuur regelmatig getoetst
worden op wenselijkheid en met de deelnemers worden afgestemd tijdens de RC
bijeenkomsten.
3.Uiteraard streeft het bestuur van de stichting naar meer en structurele inkomsten
zodat stille en uitgesproken ambities bereikbaar worden. Graag aanvaarden we hierin
ook de hulp van de deelnemers om inkomsten te genereren en bijbehorende ambities
uit te spreken.

https://dares.nl/jaarrekening-2021/

Open

