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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

! Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

M.M.L. Geers - van der Poel

P.A.C. Geers

A. van de Ven

S.J. Dijkmans

L.W.J. Verdaasdonk

5 , 4

Het bieden van een kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met

(meervoudige) beperkingen; het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten 

tussen mensen met en zonder (meervoudige) beperkingen; het meewerken aan (de

ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie aan mensen met

(meervoudige) beperkingen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

B. van de Ven

Stichting Zorg en Onderwijs Nu

www.zorgonderwijsnu.nl

Hinkelenoord 14

info@zorgonderwijsnu.nl
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! Algemeen (vervolg)

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?

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).

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

De stichting biedt ontwikkelingsstimulerende dagbesteding op 3 verschillende scholen in

de regio Bergen op Zoom. De stichting huurt ruimtes in de reguliere schoolgebouwen

en biedt op die locaties zorg en ontwikkelingsstimulerende begeleiding. Hier 

kunnen (meervoudig) gehandicapte kinderen zich ontwikkelen, in contact komen met

gezonde leeftijdsgenootjes en worden dagelijks terugkerende contacten tussen mensen

met en zonder (meervoudige) beperkingen bevorderd.

De stichting krijgt haar inkomsten uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Jeugdwet (JW),

Zorgverzekeringswet (ZVW) en schenkingen van fondsen en bedrijven.

De verkregen inkomsten vanuit de WLZ, JW en ZVW worden gespendeerd aan de 

exploitatie van de stichting (hoofdzakelijk personeelskosten en huur). In de regel 

worden de schenkingen gebruikt om materialen aan te schaffen en/of het inrichten

van de ruimtes. M.a.w. de schenkingen zijn voornamelijk voor de eenmalige aanschaf-

fingen en de inkomsten uit de gezondheidszorg voor het runnen van de stichting.

Openhttps://www.zorgonderwijsnu.nl/anbi/
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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 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.

Open

Zowel de leden van de Raad van Bestuur, als van de Raad van Toezicht (RvT) en 
 
de Cliëntenraad ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden 
 
in deze organen. 
 
Voor de verloning van de personeelsleden wordt de CAO Gehandicaptenzorg gevolgd.

Op 2 locaties is zorg geleverd aan onze doelgroep. Aan het eind van het jaar is een 
 
derde locatie geschikt gemaakt voor onze clienten en vanaf midden februari 2021 is 
 
deze derde groep gestart. 
 
In Coronatijd zijn kinderen op de groep en een periode thuis uitgedaagd tot  
 
ontwikkeling via film, materialen, instructies, etc. 
 
Er zijn in de Corona periode geen groepoverstijgende activiteiten georganiseerd. 
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Im
m

ateriële vaste activa

+
+

Eigen verm
ogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal
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++

+ %

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

161806

16282

647090 0

0

97097

000

000

3
1

1
2

2
0

2
0

0

619340

1161540
0

Voor de volledige jaarrekening w
ordt verw

ezen naar https://w
w

w.zorgonderw
ijsnu.nl/anbi/
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# Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

+ +

+

+

+

+

+

+
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445104

29482

0

0

0

361776

1713

52341

0

0

24503

0

0

29482

0

0

0

0

0 0
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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://www.zorgonderwijsnu.nl/anbi/

https://www.zorgonderwijsnu.nl/anbi/ Open


