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1 Algemeen 
Naam ANBI Stichting SeniorenCentrum Bollenstreek 

KvK-nummer 74919598 

Website www.stichtingscb.nl 

E-mail info@stichtingscb.nl / bestuur@stichtingscb.nl  

Adres 2e Havendwarsstraat 19 

Postcode 2161 HH  

Plaats Lisse 

Telefoon 06-57668129 

RSIN nummer 860073579  

SBI code 88102 
 

2. Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden. Alle 
bestuursleden zijn op vrijwillige basis actief. De bestuursleden worden in functie niet betaald. 

 

3. Doel van Stichting SeniorenCentrum Bollenstreek 
Stichting SeniorenCentrum Bollenstreek (hierna: SCB) heeft tot doel het ondersteunen respectievelijk 
het bevorderen van de deelname in de samenleving van senioren in de Bollenstreek en omgeving, die 
dreigen de aansluiting met de samenleving te verliezen. Dit doet de stichting onder meer via het bieden 
van dagopvang in een huiselijke omgeving, het actief samenbrengen en verbinden van senioren en het 
organiseren van activiteiten; 
 

4. Hoe SCB haar doelen bereikt 
 SCB geeft invulling aan haar doelstelling door middel van verschillende activiteiten: 
- Het opzetten en ondersteunen van kleinschalige projecten. (Uitstapjes, Bvb bioscoop,tuincentrum) 
- Het actief samenbrengen en het organiseren van bijeenkomsten voor senioren; 
- Het creëren van een huiselijke sfeer bij activiteiten en bijeenkomsten voor senioren; 
- Het samenwerken met respectievelijk het stimuleren en/of faciliteren van activiteiten van 

organisaties met een soortgelijke doelstelling dan wel een doelstelling die in het verlengde ligt van 
dat van de Stichting. 

 

6. Vermogen 
SCB heeft geen winstdoelstelling. 

Het vermogen van SCB bestaat uit subsidies en andere bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten 
en andere verkrijgingen en baten. 
SCB kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.  
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7. Wijze van verwerving van inkomsten 
De stichting verwerft haar inkomsten uit giften, sponsoring van derden, omzet uit dagdeelname van 
activiteiten, prijs voor deelname aan dagbesteding; 
deelnemers die een indicatie hebben verkregen van de ISD Bollenstreek/Gemeente Lisse door middel 
van een persoons gebonden budget (PGB). 
 

8. Beheer en besteding van vermogen 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van SCB. De 
penningmeester is benoemd in de statuten en maakt deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 5 leden 
die in zijn geheel het vermogen van de Stichting beheren.  
Het vermogen wordt geheel besteed aan de exploitatie van de dagbesteding. 
 

9. Verklaring van 90% eis 
De hoogte van het eigen vermogen bedraagt niet meer dan het bedrag dat nodig is om te voldoen aan 
kortlopende verplichtingen en reserveringen voor toekomstige investeringen. 
 

Lastenexploitatie dagbesteding  
- coördinatoren voor de zorg 40% 
- huisvesting voor dagbesteding 35% 
- inkoop kosten levensbehoeften voor cliënten 10% 
- activiteiten ten behoeve van cliënten 5% 
- alle vrijwilligers worden ingezet ten behoeve van de begeleiding en de zorg 5% 
- kosten voor vervoer eigen cliënten  5% 
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Bijlage   

Jaarcijfers 2020 / 2021 

Begroting 2022 
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