Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

Stichting CORE
7 8 7 7 3 5 2 7

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

Ring 197 3195XE Pernis

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

www.stichtingcore.nl
8 6 1 4 1 5 4 9 8
Levensbeschouwing - Politiek
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, België
0

Aantal medewerkers (*)
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
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Dhr Heijstek

secretaris

Bestuurslid 2

Mw. Bos-Koert

voorzitster

Bestuurslid 3

dhr. Beukers

bestuurslid

Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

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

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

CORE is een politieke organisatie die zich wil richten op de basisbehoeften van een
ieder. Zij wilt lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau actief zijn. Dit gaat zij
bewerkstelligen door mensen te werven die zich aan willen sluiten bij haar organisatie.
CORE zal zich inzetten voor de basisbehoeften van de mens, in de ruimste zin des
woords. Een van de basisbehoefte is het wegnemen van discriminatie en ongelijkheid.
Stichting CORE is van mening dat opslag voor motorvoertuigen die op LPG, autogas
rijden een vorm van ongelijkheid is aangezien de lage CO2 uitstoot beter is dan andere
soorten voertuigen. Dat is discriminatie. Schone lucht is een basisbehoefte van een
ieder. CORE zal als het financieel mogelijk is zich richten op de onroerend goed markt
om te zorgen dat de dakloosheid onder de Nederlandse samenleving terugneemt.
CORE zet zich in voor de constante discriminatie van oldtimereigenaren. CORE
geloofd niet in het constant blijven produceren en dat dit goed is voor het milieu.
CORE zet zich in voor de juridische ongelijkheid. Een ieder kan zich tot CORE wenden
voor de juridische of fiscaal advies.

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?

CORE gaat met mobiele kantoorgelegenheden de wijken in om met name te luisteren
naar de problemen die mensen ervaren. Door het luisteren proberen wij zoveel
mogelijk passende hulpverlening te bieden. Dit kan in de zin van juridische bijstand,
hulp bij huisvestiging, hulp bij weer jezelf actief te maken voor de arbeidsmarkt, dat
kan in een stukje vertalen, dat kan in de zin van het protesteren tegen de ongelijke
kansen en het actief zijn bij de lokale politiek of degene helpen zelf actief te worden.
Op dit moment is het met name zaaien en hopen dat het uiteindelijk bijdraagt aan
minder ongelijkheid in de samenleving.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

CORE heeft onderneming die is als doel heeft meer fonds te werfen en heeft
donateurs waarvan het bestuur de grootste is.
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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).

Op de spaarrekening van de stichting wordt het vermogen bewaard.

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

http://stichtingcore.nl/.cm4all/uproc.php/0/Beleidsplan.pdf?
cdp=a&_=1737153138c

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

Deze organisatie, inclusief het bestuur, hanteert de gebruikelijke jaarlijkse
vrijwilligersvergoeding voor de beloning voor de aan haar verrichten werkzaamheden.
Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een onkostenvergoeding voor de gemaakte
kosten.

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.

Het afgelopen jaar is er gestart met het werven van vrijwilligers, is er via de
spreekbussen juridische en fiscale bijstand verleend, zijn gerechtelijke procedures
gestart om ongelijkheid weg te nemen, heeft CORE aan diverse mensen bijstand
verleend in het oprichten van een politieke organisatie en is CORE bij diverse
demonstraties aanwezig geweest.

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

Open

Open

04 van 06

2

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

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

18.444

€

1.603

+
€

+
€

18.444

1.603

+
Totaal

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

€

18.444

+

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totaal

€

0

€

0

+
€

1.603

+

€

+

+

Wat op te maken is uit de balans van 2021 is dat we aanzienlijk meer inkomsten hebben gehad. Daarvan hebben we zelf ook iets gedoneerd aan een
ANBI stichting. De kosten van de onderneming zijn ook fors geweest en hebben tot op heden helaas nog niet het gewenste resultaat. Er is aan diverse
mensen gratis juridische bijstand verleend. Dit is gedaan met vrijwilligers.
Ook zijn we begonnen met de USA CARE RIDE. Het inzetten voor mensen met een beperking. Even er uit kunnen, dat vinden wij een basisbehoefte van
de mens. Ook als je zorgbehoevend bent.
Door de ontwikkelingen op de onroerend goed markt zijn wij nog even aan het stoeien over hoe en wat en waar.
Ook zijn we gezellig als wappies aanwezig geweest bij diverse demonstraties. We zijn actief door het hele land met onze spreekbussen en luistervans
om te luisteren naar waar wat wij wellicht voor deze mensen kunnen betekenen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

63.261

€

10.000

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

63.261

€

10.000

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

€

€

0

Financiële baten

€

136

€

136

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
Som van alle baten

Lasten

€

+

+
€

63.397

+

10.136

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

49

Personeelskosten

€

8.038

€

6.400

Huisvestingskosten

€

1.974

€

1.300

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

1.500

Overige lasten

€

28.995

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

5.913

€
€
€

784

46.420

€

8.533

16.977

€

1.603

+

+
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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.

Wat op te maken is uit de balans van 2021 is dat we aanzienlijk meer inkomsten
hebben gehad. Daarvan hebben we zelf ook iets gedoneerd aan een ANBI stichting.
De kosten van de onderneming zijn ook fors geweest en hebben tot op heden helaas
nog niet het gewenste resultaat. Er is aan diverse mensen gratis juridische bijstand
verleend. Dit is gedaan met vrijwilligers.
Ook zijn we begonnen met de USA CARE RIDE. Het inzetten voor mensen met een
beperking. Even er uit kunnen, dat vinden wij een basisbehoefte van de mens. Ook als
je zorgbehoevend bent.
Door de ontwikkelingen op de onroerend goed markt zijn wij nog even aan het stoeien
over hoe en wat en waar.
Ook zijn we gezellig als wappies aanwezig geweest bij diverse demonstraties. We zijn
actief door het hele land met onze spreekbussen en luistervans om te luisteren naar
waar wat wij wellicht voor deze mensen kunnen betekenen.
Wat we zien is dat de onderneming een andere wending moet krijgen. Deze staat
vermeld onder overige lasten.

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

http://stichtingcore.nl/.cm4all/uproc.php/0/De%20financi%C3%ABn%20van
%20CORE.pdf?cdp=a&_=1823fe9c281

Open

