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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Amaryllis

Nummer Kamer van
Koophandel

4 3 7 0 4 5 3 3

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

Zuidvliet 620, 8921 EZ, Leeuwarden

Telefoonnummer

0 5 8 3 0 3 0 4 0 0

E-mailadres

info@amaryllisleeuwarden.nl

Website (*)

www.amaryllisleeuwarden.nl

RSIN (**)

8 5 0 9 8 3 3 0 7

Aantal medewerkers (*)

1 9 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de heer S. Tolsma

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

mevr. R. Asmus

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Amaryllis heeft een Raad van Toezicht van 5 leden.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting Amaryllis heeft ten doel welzijnsbevordering in de ruimste zin van het
woord. Amaryllis wil deze doelstelling bereiken door uitvoering te geven aan een deel
van de Wmo-taken van de gemeente Leeuwarden en door het bieden van lichte
vormen van jeugdhulp. Daarnaast vervult Amaryllis een aantal welzijnstaken zoals
opbouwwerk, jongerenwerk en vrijwilligerswerk/mantelzorgondersteuning. We doen dit
vraaggericht en zoveel mogelijk in verbinding met vrijwilligersorganisaties en andere
ketenpartners.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Amaryllis biedt individuele en collectieve vormen van Wmo (basis)ondersteuning en
verwijst voor de complexere vormen van ondersteuning door naar de aanbieder
aanvulliende ondersteuning (Windkracht058). De basisondersteuning door Amaryllis
bestaat verder uit lichte vormen van jeugdhulp, de ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties en de bemiddeling van vrijwilligers naar deze organisaties.
Amaryllis biedt mantelzorgondersteuning, verricht opbouwwerk en kent een afdeling
jongerenwerk met vindplaatsen op straat en op scholen. Dit alles in de gemeente
Leeuwarden.
Amaryllis verricht haar werkzaamheden gedurende het gehele jaar, grotendeels op
werkdagen.Door deze werkzaamheden bevorderen we het welzijn van met name
kwetsbare bewoners. Amaryllis ondersteunt hen in hun ontwikkeling waarbij het
streven is hen zo zelfredzaam mogelijk te maken. Het ontwikkelen van een eigen
netwerk is daarbij een belangrijke factor.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Amaryllis heeft voor de uitvoering van haar taken een vierjarig contract met de
gemeente Leeuwarden. Op basis van dit contract ontvangt Amaryllis een jaarlijks vast
te stellen lumpsumbedrag. Naast deze inkomsten ontvangt Amaryllis incidenteel
subsidieinkomsten vanuit projecten. Dit betreft met name het jongerenwerk.

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 voor verreweg het grootste deel besteed aan het in dienst
nemen van medewerkers voor de uitvoering van de hiervoor genoemde taken. De
meeste medewerkers hebben de functie sociaal werker.
Amaryllis is het jaar 2021 gestart zonder enige vorm van eigen vermogen. Het
financieel resultaat 2021 wordt in zijn geheel bestemd ten behoeve van de bewoners
van Leeuwarden op de onderdelen schuldhulpverlening, versterking sociale basis en
de doorontwikkeling van de groepsondersteuning. Het door middel van het financiële
resultaat 2021 wordt op deze wijze in zijn geheel weer besteed in de jaren 2022 en
2023.
Het per 31-12-2021 opgebouwde vermogen wordt aangehouden op een
spaarrekening. Amaryllis doet niet aan beleggen.

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

https://www.amaryllisleeuwarden.nl/wp-content/uploads/2022/07/
Amaryllis-jaarplan-2021.pdf

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

De medewerkers van Amaryllis worden beloond volgens de daarover in de CAO
Welzijn gemaakte afspraken.
Voor de directeur bestuur, de heer Tolsma geldt dat zijn salaris is gemaximeerd op
grond van de Wet Normering Topinkomens.
Mevr. Asmus, de andere bestuurder ontvangt voor haar werkzaamheden geen
beloning.

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.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

32.275

€

Materiële vaste activa

€

354.559

€

288.220

Financiële vaste activa

€

63.359

€

58.790

€

450.193

€

347.010

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

405.419

€

388.252

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.098.119

€

1.261.469

+
€

3.503.538

€

3.953.731

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

872.087

€

0

Voorzieningen

€

239.201

€

220.079

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

2.842.443

€

1.776.652

Totaal

€

3.953.731

€

1.996.731

+
€

1.649.721

€

1.996.731

+
Totaal

+

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

707.309

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

17.947.555

€

12.040.498

€

544.563

18.654.864

€

12.585.061

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

18.654.864

€

12.585.061

Personeelskosten

€

13.151.431

€

11.725.311

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

144.080

€

104.859

Huisvestingslasten

€

774.470

€

530.735

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

3.490.648

€

996.273

Som der bedrijfslasten

€

17.560.629

€

13.357.178

Saldo financiële baten en lasten

€

-12.563

€

-1.839

Resultaat

€

1.081.672

€

-773.956

Totaal 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.

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

https://www.amaryllisleeuwarden.nl/wp-content/uploads/2022/07/
Amaryllis-Jaarverslag-2021-getekend.pdf

Open

