Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting CMWW
4 1 0 7 0 5 6 5

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

Pr.Beatrixstraat 1A 6443 AK Brunssum
0 8 8 4 5 5 2 5 0 0

E-mailadres

info@cmww.nl

Website (*)

www.cmww.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 3 0 4 0 4 5 8

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 9

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 8 6

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

M.B.P. Wetzels-Aben

Secretaris

L.C.E. Ehlen

Penningmeester

A.W.M. Ausems

Algemeen bestuurslid

W.A.G.O. Eussen

Algemeen bestuurslid

J.P.C.M. van Riet

Overige informatie
bestuur (*)

I.M.C.M. Plagge

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 ten doel het (doen) verlenen van een goede
dienstverlening/ondersteuning aan burgers in Welzijnswerk, Hulpverlening,
Peuteropvang en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
Onder goede dienstverlening/ondersteuning wordt verstaan zorg van goede kwaliteit,
die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en
veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het
algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden
dienstverlening/ondersteuning.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het uitvoeren van haar visie dat een actieve deelname aan de samenleving een
belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. Daaruit vloeit de
missie voort dat haar cliënten als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de
maatschappij. De Stichting ondersteunt mensen om het heft (weer) in eigen hand te
nemen en (weer) te participeren in die maatschappij.
Het hanteren van de uit de visie en missie voortvloeiende speerpunten waarin mensen
bij het opbouwen van een zinvol bestaan ondersteuning krijgen op het gebied van: A.
Maatschappelijk werk in de wijk: door het organiseren van hulpverlening zoveel
mogelijk binnen handbereik, in de wijk en in nauwe samenwerking met andere
relevante partijen. B. Welzijn en dienstverlening in de wijk of per gemeente: door te
zorgen voor een zinvolle dagbesteding in de vorm van activiteiten in de wijk,
vrijwilligerswerk of werkervaringsplekken, samen en aansluitend aan het aanbod van
andere partijen. C. Peuteropvang per gemeente gekoppeld aan basisonderwijs,
welzijn, kinderopvang en indien voorhanden aangeboden in Integrale Kind Centra:
door het inrichten van Peuteropvang die voldoet aan de wettelijke vereisten zoals Voor
en Vroegschoolse Educatie. D. Maatwerkoplossingen voor vragen die niet vanuit het
reguliere aanbod beantwoord kunnen worden; door het inrichten van
expliciete/variabele maatwerkoplossingen veelal innovatief en in de vorm van
projectmatige
aanpak met oog voor externe financiering.
Subsidie
De
Stichting
hanteert
bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de
Projectinkomsten
dienstverlening/ondersteuning
tot stand komen in dialoog en samenwerking tussen –
Deelnemersbijdragen
dienstverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij
Ouderbijdragen
de dienstverleners
Declaraties
DSW handelen in overeenstemming met hun professionele
verantwoordelijkheid.
Verkoop
participatieworkshops

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Detachering
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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.

CMWW is ingedeeld in 2 onderdelen Welzijnswerk en Peuteropvang. Beide
onderdelen zijn weer opgesplitst in twee gemeenten. Reguliere activiteiten worden
bekostigd met regulier subsidie. Peuteropvang wordt daarnaast bekostigd middels
ouderbijdragen. Projecten worden bekostigd met fondsenwerving, eigen bijdrage van
CMWW en eventuele partners. Activiteiten worden bekostigd met subsidie en
deelnemersbijdragen.

Open

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

WNT verantwoording Per 1 januari 2013 is de Wet normering topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.Uit de jaarcontrole 2021 van de
onafhankelijk accountant is gebleken dat zowel de directeur als de bestuursleden ruim
onder de op hen van toepassing zijnde gestelde normering blijven.
Personeel wordt beloond conform CAO Sociaal Werk respectievelijk CAO
Kinderopvang.

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.

https://www.cmww.nl/wp-content/uploads/2022/05/rekenschapsdocument-2021-afd-wel
zijn-Brunssum-2021.def2_.pdf
https://www.cmww.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarrapportage-Grib-2021-Beekdaele
n-definitief.pdf
https://www.cmww.nl/wp-content/uploads/2021/04/rekenschapsdocument-peuteropvan
g-brunssum-2020-versie-2020.4-def-versie.pdf
https://www.cmww.nl/wp-content/uploads/2021/04/rekenschapsdocument-2020-PO-Be
ekdaelen-2021.3-def.pdf

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

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

€

383.491

€

293.650

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

204.055

€

205.519

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

323.226

€

+
€

2.126.571

+
€

2.379.162

2.334.438

+
Totaal

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

€

2.379.162

€

+

+

€

587.546

€

499.169

Bestemmingsfondsen

€

15.417

€

17.887

Voorzieningen

€

827.593

€

640.599

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

948.606

Totaal

€

2.379.162

207.867

€
2.055.936

€

€

+
€

2.334.438

€

1.176.783

€

2.334.438

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

190.060

€

Subsidies van overheden

€

3.205.474

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

102.956

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

3.997

Giften

€

3.997

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

3.308.430

+

+
0

€
€

+
0

€
€

826.271

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.328.758

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

37.263

€

Personeelskosten

€

2.620.342

€

Huisvestingskosten

€

345.733

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.239.513

Som van de lasten

€

4.242.851

€

0

Saldo van baten en lasten

€

85.907

€

0

+

€

+
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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.

De staat van baten en lasten is een optelsom van de twee hoofdactiviteiten zijnde
welzijnswerk en peuteropvang in de twee werkgebieden.
De inkoopwaarde van de geleverde diensten wordt niet separaat geadministreerd en is
derhalve ook niet ingevuld.

Open

