Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting de Gelukszoekers

Nummer Kamer van
Koophandel

6 3 9 1 9 1 6 8

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

Levantkade 50, 1019BG Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 1 9 0 3 1 1 7 5

E-mailadres

info@rederijlampedusa.nl

Website (*)

https://www.rederijlampedusa.nl/

RSIN (**)

8 5 5 4 5 3 1 9 9

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Monumenten
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Teun Castelein

Secretaris

Mohammad Al Masri

Penningmeester

Ellen Verkooijen

Algemeen bestuurslid

Fleur Bakker

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?

Stichting de Gelukzoekers is per 14 augustus 2015 ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Amsterdam onder Kamer van Koophandel nummer 63919168 en is
opgericht door Teun Castelein. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft ten doel:
- het kunstproject (Rederij Lampedusa) te (doen) realiseren door, door vluchtelingen
gebruikte boten, die achtergelaten zijn op het eiland Lampedusa, te hergebruiken;
- het onder de aandacht brengen van de vluchtelingenproblematiek – in de ruimste zin
van het woord;
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het (doen) inzetten van vluchtelingenboten voor nautische, culturele en sociale
doeleinden, waarbij een plaats wordt ingericht voor vluchtelingen;
- Het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten

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?

De Stichting heeft sinds haar oprichting een tweeledig doel. Enerzijds om het
onderwerp migratie op de agenda te zetten en houden, anderzijds om door middel van
de rederij een bijdrage te leveren aan het integratieproces van haar team dat
grotendeels bestaat uit vluchtelingen met verschillende nationaliteiten. Daarnaast ziet
de Stichting een belangrijke culturele en historische waarde in het behoud van de twee
vluchtelingenboten waaruit de vloot bestaat.
Deze boten worden normaal gesproken vernietigd door de Italiaanse autoriteiten, maar
hebben nu een tweede leven gekregen. Sinds de oprichting in 2015 heeft de Stichting
met de drie boten gevaren met vele geïnteresseerden aan boord.
Momenteel biedt de rederij tours aan, een alternatieve grachtentour en een cultureel
programma. Wij varen van april t/m november.
Daarnaast varen we regelmatig op verzoek.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rederij Lampedusa heeft drie inkomstenstromen: Kaartverkoop, donaties en fondsen.
De doelstelling is om de komende jaren de inkomsten door kaartverkoop te laten
stijgen waardoor inkomsten van fondsen kunnen afnemen. In 2023 zullen nog fondsen
nodig zijn om de nieuwe vorm van Rederij Lampedusa op te zetten, nieuwe
bemanningsleden te werven en op te leiden en de activiteiten van de Rederij bekend te
maken bij het publiek. Dit geld zal gebruikt worden om de organisatie verder op te
bouwen, te investeren in marketing en communicatie.
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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.

Wij gebruiken onze inkomsten om onze vaste kapiteins, onze verhalenvertellers/gidsen
en ons administratief personeel te betalen. Wij gebruiken ook een groot deel van onze
inkomsten om de houten boten, die in een zeer droge streek in Noord-Afrika zijn
gebouwd, in het vochtige klimaat van Amsterdam draaiende te houden.Wij gebruiken
onze inkomsten ook om met een specifiek marketingconcept het aantal tochten te
verhogen om meer mensen aan te trekken. Dit zorgt ook voor meer werk voor ons
personeel.

https://www.rederijlampedusa.nl/wp-content/uploads/2022/11/Bel
eidsplan-Stichting-de-Gelukszoekers-2022.pdf

Open

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

De stichting heeft geen vaste werknemers in dienst. Zij werkt uitsluitend met zzp'ers die
hun eigen tarieven hanteren en vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen.
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen voor haar werkzaamheden
geen vergoeding.

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.rederijlampedusa.nl/wp-content/uploads/2022/11/Jaarverslag-2022.pdf

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

https://www.rederijlampedusa.nl/wp-content/uploads/2022/11/Jaa
rverslag-2022.pdf

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

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

2.623

€

+
€

1.450

+

Totaal

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

57.075

+
€

6.075

5.958

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

51.000

Totaal

€

57.075

9.595

+
€

5.958

8.145

€

57.075

€

+
€

€
54.452

6.075

+
€

9.595

€

3.637

€

9.595

+

De kortlopende schulden bestaan vooral uit vooruit ontvangen subsidie.
Dit verklaart tevens de stijging in de liquiditeit.
De organisatie is financieel gezond bij het opstellen van de cijfers over 2021.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

€

7.705

24.631

€
€

19.300

+

€
€

19.300

+

+
65.000

€
€

0

65.000

+
0

+

+

€

27.005

€

89.631

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

12.360

€

18.955

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

10.610

€

60.742

Communicatiekosten

€

150

€

3.210

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.768

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€

6.666

26.888

€

89.573

117

€

58

+

+
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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.

In het jaar 2021 was de invloed van Corona nog sterker op de inkomsten van de
organisatie.
Door goede beheersing van de kosten is de invloed op het resultaat beperkt.

https://www.rederijlampedusa.nl/wp-content/uploads/2022/11/Gel
ukszoekers-jcf-2021-DEF-scan.pdf

Open

