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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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! Algemeen (vervolg)

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

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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! Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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en aan wie het om enigerlei reden niet mogelijk is de toevoegingsprocedure als bedoeld in de Wet op de rechttsbijstand te volgen, alsmede al hetgeen aan het vorenstaande bevorderlijk is.
	1.53_ML: De Stichting Rechtswinkel Rotterdam geeft op werkdagen gratis telefonisch juridisch 
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Rotterdam bereikt om rechtskundige bijstand te geven aan degenen die de kosten van 

bijstand niet kunnen dragen. 
	1.54_ML: De Rechtswinkel Rotterdam is op financieel gebied geheel afhankelijk van de jaarlijkse 

subsidie die de Raad voor Rechtsbijstand aan haar geeft, alsmede van haar eigen

spaargeld en de sponsorgelden die de afgelopen bestuursjaren verworven zijn. 
	1.55_ML: De inkomsten worden uitgegeven aan basisuitgaven zoals de telefoonprovider, website, 

kantoorkosten, kosten voor het houden van de bankrekening. Naast de basisuitgaven

worden de inkomsten besteed aan marketing, evenementen en andere diensten zoals 

accountantkosten, verzekeringen en server beheer. 
	1.56_ML: Het bestuur en de medewerkers ontvangen geen vergoeding voor het verrichten van de 

diensten.
	1.57_ML: De medewerkers verrichten wekelijks telefoondiensten waarbij gratis juridisch advies 

wordt verleend aan mensen. 

Het bestuur voert bestuurstaken uit. De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene 

taken. De voorzitter zorgt dat contact met derden goed wordt onderhouden en is het 

aanspreekpunt voor medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de sollicitatie

procedure, maakt het rooster en notuleert. Het algemene bestuurslid stuurt de 

commissies aan en houdt de social media bij. De penningmeester verzorgt de financiën.
	1.23: Off
	1.25: Off
	1.26: Off
	1.27: Off
	1.28: Off
	1.30: Off
	1.33: Off
	1.35: Off
	1.36: Off
	1.37: Off
	1.39: Off
	1.41: Off
	1.42: Off
	1.43: Off
	1.45: Off
	1.46: Off
	1.47: Off
	1.49: Off
	1.50: Off


