Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Tûmba

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 0 1 5 6 8

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

Eewal 56, 8911GT, Leeuwarden

Telefoonnummer

0 5 8 2 1 5 7 7 7 1

E-mailadres

info@tumba.nl

Website (*)

www.tumba.nl

RSIN (**)

0 0 5 5 4 2 2 2 4

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

3 0

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

Hans den Dulk

Secretaris

Björn Fraser

Penningmeester

Sander Penninga

Algemeen bestuurslid

Willemijn Kuper

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 tot doel discriminatie te voorkomen en te bestrijden en sociale
cohesie, gelijke behandeling, democratie, mensenrechten en burgerschap te
bevorderen, waar mogelijk mede door middel van de kunsten, en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

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?

Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt
gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiering van de Rijksoverheid via de Friese gemeenten. Daarnaast ontvangt
Tûmba voor projecten incidentele subsidies van fondsen.
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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).

Financiën worden gebruikt voor het faliciteren van het Meldpunt Discriminatie, waar
iedere inwoner van Fryslân terecht kan voor het melden van discriminatie, informatie
en ondersteuning.

https://beeldschrift.nl/CMS/api/file/tumba/4a97347e13c9c7da709
2efcb29e27b03/

Open

Bestuur werkt onbezoldigd.
Personeel is werkzaam binnen de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.

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.

https://beeldschrift.nl/PRO//api/file/tumba/0675546c1efd6254088
032c7075c05b1/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

3.274

€

5.674

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

3.274

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

28.409

€

76.689

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

174.331

€

166.097

+
€

5.674

+
€

202.740

+

Totaal

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

206.014

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

96.344

€

98.349

Bestemmingsreserve

€

47.000

€

88.000

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+
143.344

€

186.349

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

2.420

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

62.670

€

59.691

Totaal

€

206.014

€

248.460

+
€

+

€

242.786

+
€

Passiva

248.460

+

+

Reserves
Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld om grote financiële tegenvallers op te kunnen vangen die het voortbestaan van Tûmba of het voortzetten van haar
activiteiten kunnen bedreigen. Met het oog op de financiële risico's die Tûmba loopt streeft het bestuur naar een omvang van de algemene reserve van
zo'n € 100.000.
Bestemmingsreserves
Als bestemmingsreserve geldt dat deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat het bestuur hieraan een specifieke bestedingsmogelijkheid
heeft gegeven.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

21.956

€

Subsidies van overheden

€

321.223

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

321.223

€

336.926

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

5.725

€

5.328

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

5.725

€

Financiële baten

€

62

€

Overige baten

€

336.926

€

+

+

€

+

€

+
5.328

€

+

+

€

348.966

€

342.254

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

48.430

€

67.980

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.764

€

1.812

Personeelskosten

€

264.697

€

241.552

Huisvestingskosten

€

30.075

€

29.069

Afschrijvingen

€

3.612

€

3.241

Financiële lasten

€

576

€

487

Overige lasten

€

42.815

€

44.243

Som van de lasten

€

391.969

€

388.384

Saldo van baten en lasten

€

-43.003

€

-46.130

Som van de baten

Lasten

+

+
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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 karakter subsidies:
De gepresenteerde WGA-baten hebben voor Tûmba een structureel karakter; wel moet
ieder jaar de WGA-subsidie bij de gemeenten worden aangevraagd.
De preventiebate van de Gemeente Leeuwarden kent ook een structureel karakter,
waarbij ook geldt dat deze jaarlijks moet worden aangevraagd.
Voor de Regenbooggelden hebben de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden een
beschikking afgegeven voor de periode 2019- 2022.
De overige gepresenteerde baten hebben een incidenteel karakter.
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode:
3,57 (vorige periode: 3,54).
Het personeel wordt beloond volgens de CAO Zorg en Welzijn, het bestuur is
onbezoldigd. De beloning van de topfunctionaris(sen) blijft ruim onder de
bezoldigingsmaxima van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
De personeelskosten komen hoger uit dan begroot omdat 0,55 FTE niet was voorzien
ten tijde van opstellen van de begroting. Deze aanvullende FTE zijn gedekt vanuit de
bestemmingsreserves actualiteit en meldingsbereidheid/zichtbaarheid.

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

Zie Jaarverslag 2020, blz. 10-11
https://beeldschrift.nl/PRO//api/file/tumba/0675546c1efd6254088032c7075c05b1/

Open

