Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Lift

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 1 9 0 6 7 7

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

Koningin Wilhelminalaan 3

Telefoonnummer

0 8 8 8 2 2 8 2 2 8

E-mailadres

info@stichtinglift.nl

Website (*)

www.stichtinglift.nl

RSIN (**)

8 5 1 6 0 1 7 9 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het Gebied van de Gezonheids-

Secretaris

en Welzijnswerk

Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting CAV heeft middels een bestuurlijke overname Stichting Lift overgenomen. De
heer E.Bel is namens St CAV directeur-bestuurder van Stichting Lift.

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?

- het stimuleren en financieel ondersteunen van projecten en onderzoek ter
bevordering van een duurzame samenleving;
- het begeleiden en trainen van particulieren, bedrijven en allerhande instanties en
organisaties ter zake het bevorderen van een duurzame samenleving;
- het leveren van verantwoorde beniddeling en begeleiding op een onderscheidende
kwalitatieve wijze van een duurzame levensstijl;
- het initieren van vernieuwende aan duurzaam leven gerelateerde diensten welke
ontstaan vanuit stichting Lift;
met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het
woord.
Stichting Lift helpt mensen met het Lift je leven programma naar een duurzame leefstijl.
Goed met Geld, Groen en Gezondheid. Geschikt voor iedereen die aan een duurzame
leefstijl wil werken en vooral geschikt voor mensen die met minder geld moeten of
willen rondkomen.

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 Lift werkt met het Lift je leven programma. Het programma wordt gegeven
aan groepen en op individuele basis. Het programma duurt minimaal 3 maanden om
een blijvende gedragsverandering te realiseren. Er worden ook workshops
georganiseerd.
Stichting Lift leidt coaches en begeleiders op die het Lift je leven programma kunnen
geven.
Stichting Lift organiseert Inspiratiebijeenkomsten en masterclasses ter informatie en
inspiratie. Er is regelmatig onderzoek naar de resultaten.
Uitvoering van het programma is gedurende het hele jaar.
Het Lift je leven programma en de uitvoering voor groepen en op individuele basis is
het instrument om de doelstellingen van Stichting Lift te realiseren.
Het publiceren en inspireren draagt ook bij aan de sociaal maatschappelijke opgave
om meer mensen te helpen binnen zelfstandigheid en een duurzame leefstijl.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Lift is afhankelijk van subsidies en sponsoring. Deze gelden komen uit:
- Gemeentelijke subsidies;
- Fondsen; Fonds1818 in Den Haag en het Oranje Fonds;
- Sponsoring vanuit bedrijven vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
- Opleiden van coaches en begeleiders.
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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).

Stichting Lift werk zonder winstoogmerk. Inkomsten worden besteed aan de vaste
lasten van de Stichting en brengen eventuele winsten terug binnen het werkveld. Door
onderzoek en publicaties en het door ontwikkelen van het programma.
Het aanhouden van vermogen is voor Stichting Lift niet van toepassing.

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

Open

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

De directeur-bestuurder ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die worden
uitgeoefend voor Stichting Lift.

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.

Binnen verschillende projecten door Nederland is het Lift je leven programma
uitgevoerd.
- Project Den Haag
- Project Gemeente De Bilt
- Project gemeente Zwolle
- Project Stroomopwaarts i.o.v. gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen
- Project Gemeente Maastricht
- Project Westrom Roermond; Westrom voert de Wet sociale werkvoorziening en de
Participatiewet uit voor de vijf Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal,
Maasgouw, Roerdalen en Roermond.
- Opleiding voor coaches en begeleiders die actief zijn door heel Nederland. Dit zijn
zelfstandig ondernemers binnen het sociale domein of medewerkers binnen sociale
instellingen en financiële dienstverlening.

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

De leden van de RvT ontvangen geen beloning voor de toezichthoudende
werkzaamheden die worden uitgeoefens voor Stichting Lift.
Er is geen personeel in dienst van Stichting Lift. Trainers en coaches worden
ingehuurd wanneer er een trainingstraject loopt.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

96

€

+
€

10.309

+

Totaal

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

30.679

+
€

-11.696

3.239

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

42.375

Totaal

€

30.679

14.424

+
€

3.239

4.115

€

30.679

€

+
€

€
30.583

-11.696

+
€

14.424

€

11.185

€

14.424

+

+

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat
Er bestaat geen wettelijke verplichting aangaande de inrichting van de jaarrekening. Maar Stichting CAV heeft ervoor gekozen om volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, met inachtneming van de bepalingen van de RJ640 (organisaties zonder winststreven) de jaarrekening
op te stellen.
Vlottende activa
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarden, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

4.695

€

39.539

Subsidies van overheden

€

32.840

€

44.762

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

9.400

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

42.240

+

44.762

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

46.935

84.301

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

23.183

€

2.303

Huisvestingskosten

€

513

€

7.923

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

262

Overige lasten

€

37.912

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

173

€

98.484

61.870

€

108.883

-14.935

€

-24.582

+

+
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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.

Toelichting activiteiten
Stichting Lift stimuleert en ondersteunt financieel projecten en onderzoek ter
bevordering van een duurzame samenleving. Hierbij wordt begeleiding en training
aangeboden aan particulieren, bedrijven, instanties en organisaties.
Conform uittreksel kamer van koophandel: SBI code 94997 Overige
belangenbehartiging.
Resultaten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

