Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Het Omega project
6 5 0 3 6 8 5 9

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

Hollandseweg 380
0 3 1 7 8 4 2 8 8 4

E-mailadres

info@hetomegaproject.nl

Website (*)

https://www.hetomegaproject.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 9 5 6 0 0 8

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
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
Voorzitter

J.F. Vink

Secretaris

J.B. Struik

Penningmeester

M.A. Helmus

Algemeen bestuurslid
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 Omega project is bedoeld om op een toegankelijke manier de realiteit en
relevantie van het christelijk geloof te communiceren.
Daarbij richt het Omega project zich op drie doelgroepen:
Mensen die hulp zoeken bij het begrijpen van het geloof zodat zij het effectiever
kunnen integreren in hun leven en denken in de (post)moderne cultuur en
maatschappij.
Mensen die door het pluralistische karakter van onze cultuur gedesoriënteerd zijn en
zoeken naar een consistent en samenhangende visie op de inhoud van geloven in
deze tijd.
Mensen die geïnteresseerd zijn in het (her)ontdekken van de wortels van de westerse
cultuur en behoefte hebben aan input die hen helpt een eigen wereldbeschouwing te
ontwikkelen.

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?

Mensen bekend maken met het gedachtengoed dat staat omschrijven in het boek 'Het
Omega Dossier'. Dit is voor mensen die meer willen ervaren van Gods Koninkrijk,
mensen die niet tevreden zijn met simpele antwoorden maar dieper willen graven, op
een positieve en constructieve manier hun plek in de wereld willen innemen en niet blij
worden van of/of denken maar de paradoxen willen omarmen.
Dit boek is als fysiek exemplaar beschikbaar, maar er wordt ook gewerkt aan een
digitale versie die interactief gebruikt kan worden.
Er is ook een cursus ontwikkeld waarmee dit gedachtegoed in groepen besproken kan
worden.
Verder wordt er gewerkt aan aan platform, panel en nieuwsbrief om mensen op allerlei
manieren het gedachtegoed aan te kunnen bieden.
In alle activiteiten staat het realiseren van de doelstelling centraal.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vanuit Stichting Het Omega Project is het boek 'Het Omega Dossier' geschreven. De
verkoopopbrengst en auteursrechten van dit boek komt toe aan de Stichting.
Daarnaast ontvangt de Stichting giften van particulieren. Hiermee heeft zij de Omega
cursus kunnen ontwikkelen. Mensen die deelnemen aan de cursus worden ook
gevraagd om een vrijwillige gift te geven waarmee de cursus verder ontwikkeld kan
worden.
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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).

Alle inkomsten die vanuit activiteiten van de stichting worden verworven, zullen worden
geïnvesteerd in de ontplooiing van bestaande en ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
Ook de auteursrechten van publicaties vloeien naar de stichting.

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

https://www.omegaplatform.nl/wp-content/uploads/2020/06/AN
BI-2021.pdf

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

Omega wordt geleid door onbezoldigde bestuursleden, die dus geen inkomen vanuit
de stichting ontvangen. Waar nodig zullen reiskosten of andere directe kosten worden
vergoed op basis van de normen die de fiscus daarvoor hanteert. Er zijn geen mensen
in dienst bij de Stichting.

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.

Bekend maken van het Omega Dossier: dit boek vormt het gedachtegoed waar de
multimediale strategie op is gebaseerd. Het is een soort studieboek waarin op een
creatieve manier de samenhang tussen alle thema die relevant zijn in het christelijk
geloof aan de orde komen. Het is als het ware het fundament dat ervoor moet zorgen
dat alle activiteiten die onder de Omega vlag worden ontplooid op een duidelijke en
consistente manier elkaar versterken.

Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening. Dit vermogen is bedoeld om
de geplande kosten van het komende jaar te bekostigen en een continuïteitsreserve
aan te houden.

Open

Op basis van het Omega Dossier is een multimediale cursus ontwikkeld die door kleine
groepen via internet kan worden gevolgd. Het is een serie van 7 bijeenkomsten die
rond 7 herkenbare paradoxen is opgezet. In elke bijeenkomst zit een interview, een
sketch, een tutorial en een aantal creatieve opdrachten. De cursus is inmiddels naar
schatting door zo’n 250 groepen gebruikt en we merken dat er behoefte is aan
programma’s die groepen helpen om op een verfrissende en verdiepende manier
met elkaar bezig te zijn. We produceren in 2022 nieuwe programma’s en we hopen
dat een groeiende groep mensen daar gebruik van zullen maken. De inhoud sluit aan
bij de thema’s uit het Omega Dossier.

We werken aan een nieuw multimediaal en multifunctioneel soort magazine, dat we de
Omega box noemen, dat we vanaf januari 2022 op een maandelijkse basis willen
uitbrengen. De bedoeling daarbij is dat we een community opbouwen van mensen die
zich door Omega laten inspireren bij het ontwikkelen van een veerkrachtig geloof. In
elke box zitten een aantal ingrediënten: een testimonial, het verhaal van iemand
waarin de realiteit van God duidelijk wordt. Daarnaast een tafelgesprek met een aantal
gasten dat over dit verhaal doorpraat. Verder een stukje drama, een tutorial, een
podcast, een creatief kunstzinnig item, een aantal columns en artikelen etc. Deze box
Url van het activiteiten
https://www.hetomegaproject.nl/over-ons/anbi/
Open
verslag. Vul de link in waar het wordt via een webapp verspreid. De box is multifunctioneel in die zin dat op basis van
de content ook een TV programma wordt gemaakt en per aflevering een versie die
activiteitenverslag te vinden is.
geschikt is voor groepsgebruik
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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

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

10.035

€

10.535

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.415

€

2.162

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

60.839

+
€

87.645

73.536

+
Totaal

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

€

87.645

€

+
€

€
72.195

85.016

73.536

64.406

+
€

85.016

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.629

Totaal

€

87.645

+
€

7.200

71.606

€

1.930

€

73.536

+

De algemene reserve wordt grotendeels gebruikt om de toekomstige geplande activiteiten te kunnen betalen.

+
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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

€

€

€

923

+

€
€

0

436

+
0

€
€

102.200

+

€
€

102.200

21.500

+
21.500

+

+

€

103.123

€

21.936

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

500

€

2.000

Verstrekte subsidies & giften

€

3.500

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

82.544

€

37.484

Personeelskosten

€

1.500

€

1.700

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

134

Overige lasten

€

1.535

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€

150

€

1.297

89.713

€

42.631

13.410

€

-20.695

+

+
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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.

De ontvangen giften in het jaar 2021 worden gebruikt om een deel van de lasten over
het jaar 2021 te kunnen betalen en de lasten in de komende periode.

Open

