Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Studentenkoepel Levensbeschouwelijke Organisaties
5 5 6 8 0 4 2 9

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

Kraneweg 33, Groningen
0 5 0 3 1 2 9 9 2 6

E-mailadres

info@sklo.nl

Website (*)

www.sklo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 8 1 5 6 1 3

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

2 5

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
Voorzitter

Cor van 't Hof

Secretaris

Wietse Ouwejan

Penningmeester

Ruth van Maastricht

Algemeen bestuurslid

Anne Holtland

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?

1. het bevorderen van de samenwerking van organisaties op religieus of
levensbeschouwelijk terrein die zich richten op studenten;
2.het voorzien in adequate informatie over de hiervoor bedoelde organisaties en hun
activiteiten;
3.het bevorderen van de totstandkoming van een breed gemeenschappelijk
programma van activiteiten waarin de hiervoor bedoelde organisaties kunnen
participeren met behoud van hun eigen identiteit;
4.het faciliteren en ondersteunen van activiteiten die door de hiervoor bedoelde
organisaties als onderdeel van het gemeenschappelijke programma worden
georganiseerd;
5.het bewerkstelligen van een eerlijke en evenwichtige verdeling onder de
participerende studentenorganisaties van de door de Rijksuniversiteit Groningen aan
de stichting toegekende activiteitensubsidie.

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?

Waar studenten de mogelijkheid krijgen zich buiten de studie te ontwikkelen op sportief
(ACLO) en cultureel gebied (USVA), vindt de Stichting Studentenkoepel voor
Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) het tevens belangrijk dat studenten in
Groningen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op levensbeschouwelijk gebied.
Studenten worden tijdens hun studieperiode uitgedaagd zich te ontwikkelen tot wie ze
willen worden en meer dan eens zullen ze geconfronteerd worden met vragen over
hun rol in de samenleving, de idealen waar zij waarde aan hechten en hun overtuiging
of geloof.
Steeds meer studenten hebben buiten hun studie om behoefte aan diepgang en
zingeving. Daarom is in 2012 de SKLO opgericht. De SKLO wil studenten stimuleren
na te denken over levensbeschouwelijke vragen. Dit doet zij door studentenactiviteiten
met betrekking tot levensbeschouwing te bundelen, samenwerking tussen alle
levensbeschouwelijke studentenorganisaties te bevorderen, het dialoog over de
verschillende stromingen binnen levensbeschouwing gaande te houden en financiële
ondersteuning te bieden aan levensbeschouwelijke studentactiviteiten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Centraal staat dat de stichting alle studenten in Groningen de mogelijkheid willen
bieden zich te oriënteren op levensbeschouwelijk/religieus vlak. Voor de algemene
ontwikkeling
van studenten
dient
er namelijk,
naast lichamelijke
culturele vorming,
Via fondsenwerving,
subsidie
en giften.
De organisatie
ontvangten
activiteitensubsidie
ook
aandacht
te
zijn
voor
geestelijke
vorming.
De
activiteiten
van
de
SKLO
van de Rijksuniversiteit Groningen via het Centraal Uitvoeringsorgaan
voor staan
de
daarom
met nadruk open
studenten,
met als doel
een divers religieus
en
Studentenorganisaties.
Invoor
2021alle
bedroeg
de beschikbare
activiteitensubsidie
€25.177,82
levensbeschouwelijk
voor
de Groningse
student.
voor zowel de SKLO activiteitenaanbod
als de deelnemende
organisaties.
Fondsen
die bijdragen aan de
organisatie zijn o.a. het Groene Weeshuis en het Rode Weeshuis.
Giften betreffen een zeer beperkt gedeelte van de balans. Giften ontvangen wij van
o.a. A.S.V. Dionysos.
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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).

De onderstaande activiteiten worden betaald, hierbij moet gedacht worden kosten voor
sprekers, locaties, promotie, en aanverwante zaken. Medewerkers worden betaald. Wij
houden enkel reserves aan. Geen beleggingen.

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).

Leden van de Raad van Toezicht en Deelnemersraad ontvangen voor de uitoefening

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.

De Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) heeft als doel
om de verschillende levensbeschouwelijke studentenorganisaties en -verenigingen in
Groningen samen te brengen en te laten samenwerken, om zo een divers en breed
activiteitenaanbod te creëren voor de studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

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

https://sklo.nl/sites/default/files/Toelichting%20verantwoordin
g%20activiteitensubsidie%202020%20SKLO_0.pdf

van hun functie geen beloning. Leden van het bestuur ontvangen een bestuursbeurs
van de Rijksuniversiteit Groningen.
De werknemers van Stichting Studentenkoepel voor
Levensbeschouwelijke Organisaties vallen onder de regeling arbeidsvoorwaarden
Protestantse Kerk, kerkelijk medewerkers.

De SKLO organiseert ieder jaar de Nacht van de Levensbeschouwing. Dit is een
avondvullend programma met een bekende hoofdspreker en meerder gerelateerde
workshops. Daarnaast valt het initiatief All Ears onder de organisatie, dit wil op ieder
moment studenten die dat nodig hebben een luisterend oor bieden.
Ten slotte worden er ook losse lezingen georganiseerd over onderwerpen die verband
houden met levensbeschouwing en zingeving.
Met de activiteitensubsidie die wij van de RUG ontvangen organiseren wijzelf en onze
deelnemende organisaties de activiteiten die genoemd worden in het activiteitenverslag.

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

€

€

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

+
€

+
Totaal

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

€

+

+

€

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

€

+

+

+
€
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Staat van baten en lasten

Baten
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

€

€

+

+

€

€

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

€

+
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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://sklo.nl/sites/default/files/SKLO%20Jaarrekening%202
020%20defintief.pdf

Open

