Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Bakkerscafé

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 1 8 0 9 4 7

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

Castellastraat 29, 6512 EV, Nijmegen

Telefoonnummer

0 2 4 8 4 8 8 5 6 0

E-mailadres

post@bakkerscafe.nl

Website (*)

www.bakkerscafe.nl

RSIN (**)

8 1 9 2 0 5 9 4 1

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Rombout Johannes Dirk Jas

Secretaris

Karen Wilhelmina Johanna Koller

Penningmeester

Jorin van der Velden

Algemeen bestuurslid

Monique Beute

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?

Het exploiteren van een maatschappelijke onderneming gericht op maatschappelijke
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of opleiding op welk
gebied dan ook, door het aanbieden van een arbeidsmatige leer- en/of werkomgeving
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Hét Bakkerscafé, geopend in 2009, is een sociale onderneming met 2 vestigingen in
Nijmegen (Bakkerscafé Brood op de plank en Bakkerscafé dé Bakkerij).
Hét Bakkerscafé is een begrip in Nijmegen en fungeert met haar biologische
bakkerswinkels en lunchroom als ontmoetingsplek voor buurtgenoten en werkplek voor
een zeer divers team. Hét Bakkerscafé is 7 dagen per week geopend.
Mensen met een kwetsbare positie wegens lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperkingen vinden bij hét Bakkerscafé een plek om zich te ontwikkelen naar voor hen
optimale maatschappelijke participatie.
Hét Bakkerscafé streeft er naar het beste biologische brood van Nijmegen te bakken.
Hét Bakkerscafé biedt ontwikkeltrajecten op maat voor mensen met afstand tot de
samen-leving en/of arbeidsmarkt.
Hét Bakkerscafé is een partner voor zorginstellingen, gemeenten, werkbedrijven en
scholen.
Hét Bakkerscafé is een sociale onderneming en wil een voorbeeld zijn voor anderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bedrijfsmatige inkomsten door de verkoop van producten.
Zorggelden door het leveren van begeleidingsdiensten (WMO, WLZ, participatiewet).
Bijzondere loonsubsidies i.v.m. particpatiewet.
Inkomsten fondsen/ fondsenwerving voor projecten.
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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).

Hét Bakkerscafé biedt kwalitatief goede producten, duurzaam vervaardigd, in een
be-schutte sociaal hoogwaardige omgeving, op een aantrekkelijke en toegankelijke
locatie. De diversiteit van de werkplekken voor een grote verscheidenheid aan
werknemers, met professionele begeleiding, staat centraal bij hét Bakkerscafé.

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

Open

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

Hét Bakkerscafé volgt de CAO Horeca en referentiefuncties en beloningsbeleid die
hierin zijn opgenomen. In vergelijking met andere soortgelijke sociale/horeca en
bakkers ondernemingen hebben we een representatief loonbeleid.
Bestuur- en raad van toezicht zijn onbezoldigd.
CAO Horeca geldt voor alle drie de sectoren binnen het bedrijf: bakkerij, zorg en
horeca.

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.

Hét Bakkerscafé creeert werkplekken voor en biedt begeleiding aan mensen die
kwetsbaarder zijn in de samenleving vanwege hun lichamelijke, verstandelijke,
psychische beperking.
Hét Bakkerscafé is een plek om elkaar te ontmoeten.
Hét Bakkerscafé doet mee aan buurtactiviteiten.
Hét Bakkerscafé ondersteunt buurtbewoners waar nodig.
Het Bakkerscafé produceert biologisch brood en banket.
Hét Bakkerscafé draagt in haar bedrijfsvoering actief bij aan het tegengaan van
voedselverspilling.
Hét Bakkerscafé bezorgt haar producten met de bakfiets.
In 2020 is hét Bakkerscafé met haar 2 vestigingen succesvol verdergegaan met het
verwezenlijken van haar maatschappelijke doelstelling, waarvan de resultaten in
separate KPI weergave 2020 en maatschappelijke impactrapportage zijn
weergegeven.
De laatste impactrapportage van Hét Bakkerscafé is gepubliceerd op de website.

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

https://impact.bakkerscafe.nl/

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

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

115.446

150.532

€

+

€

115.446

Voorraden

€

9.039

€

10.871

Vorderingen &
overlopende activa

€

71.115

€

104.927

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
150.532

€

+
€

56.771

+
€

293.575

Totaal

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

409.021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

103.691

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

103.691

194.720

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

25.000

Kortlopende schulden

€

305.330

€

103.381

Totaal

€

409.021

€

323.101

+
€

194.720

172.569

+
€

31-12-2020

€

€
213.421

Passiva

323.101

+

+

Het kapitaal is afgenomen door het negatieve resultaat in 2020. Voornamelijk veroorzaakt door de Covid19 maatregelen. Waardoor de omzet is
afgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

771.433

861.954

€
€

31.004

+

€
€

31.004

+

+
36.000

€
€

0

36.000

+
0

+

+

€

802.437

€

897.954

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

178.631

€

188.420

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

22.520

€

23.144

Personeelskosten

€

536.795

€

517.489

Huisvestingskosten

€

73.013

€

62.445

Afschrijvingen

€

35.327

€

37.884

Financiële lasten

€

3.688

€

4.399

Overige lasten

€

43.492

€

43.323

Som van de lasten

€

893.466

€

877.104

Saldo van baten en lasten

€

-91.029

€

20.850

Som van de baten

Lasten

+

+

06 van 06

3

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.

In de financiële resultaten is het effect van de covid-19 pandemie duidelijk zichtbaar in
de omzetdaling ten opzichte van 2019. Redenen hiervoor zijn te vinden in de, wegens
corona maatregelen, gedwongen sluiting van de eigen lunchroom en de
horecagelegenheden die het grootste gedeelte van de omzet derde
kanaal genereren. Volgens de RIVM richtlijnen mochten er bovendien minder mensen
tegelijkertijd fysiek aanwezig zijn in beide locaties. Er konden daarom in 2020 minder
trajectmedewerkers instromen en er zijn minder stagiairs begeleid.
Desondanks zijn er geen medewerkers van hét Bakkerscafé ontslagen in 2020 en is de
organisatie wendbaar gebleken door het opzetten van een webshop en daarmee
realiseren van een extra inkomstenbron.
Ook konden beide bakkerswinkels gedurende heel 2020 openblijven en is ingezet op
meer winkelverkoop om het omzetverlies gedeeltelijk te kunnen compenseren.

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

Open

