Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Wooninitiatief Waalre projecten
1 7 2 6 8 9 1 9

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

Achelstraat 1, 5628 PK Eindhoven
0 4 0 2 0 6 2 7 8 1

E-mailadres

stichtingwiw@gmail.com

Website (*)

www.wooninitiatiefwaalre.nl

RSIN (**)

8 2 1 5 5 6 8 9 7
0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.M.A.van Sprang-Helmig

Secretaris

M.B.C.Godfried-Bazelmans

Penningmeester

M.J.P.Bijenhof-Verhoeven

Algemeen bestuurslid

J.L.van Bommel

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het realiseren en instandhouden van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen
met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in
staat zijn met begeleiding zelfstandig te wonen;
het (doen)verlenen van de benodigde zorg aan de bewoners
het bevorderen van het welzijn van de bewoners
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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?

via een bijdragen van de bewoners die een persoonsgebonden budget ontvangen
vanuit de Wlz of de Wmo en via giften

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).

spaarrekening

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

http://www.wooninitiatiefwaalre.nl/wp-content/uploads/2022/04/
Beleidsplan-2022-definitief.pdf

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

bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

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.

In de periode jan. t/m dec. 2021 werden
6820 uren zorg, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning verleend.

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

http://www.wooninitiatiefwaalre.nl/wp-content/uploads/2022/04/
Jaarverslag-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

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

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

29.744

38.234

€

+

€

29.744

+
38.234

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

26.575

Totaal

€

271.810

245.235

235.311

€

25.217

€

260.528

€
€

1.261

381

€
240.805

€

+
€

242.066

€

271.810

221.913

+
€

222.294

€

260.528

+
Totaal

31-12-2021

+

+

http://www.wooninitiatiefwaalre.nl/wp-content/uploads/2022/04/Financieel-jaarverslag-2021-ANBI.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.848

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

363.897

345.498

€
€

1.939

365.745

€

347.437

0

€

0

+

+

Overige baten

+

€
€

0

+
0

+

+

€

365.745

€

347.437

Personeelskosten

€

320.728

€

303.036

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.490

€

8.490

Huisvestingslasten

€

11.704

€

14.058

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

14.596

Som der bedrijfslasten

€

355.518

Saldo financiële baten en lasten

€

-302

Resultaat

€

9.925

Totaal baten

Lasten

+

+

€

7.674

€

333.258

€

-232

€

13.947

+

+
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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.

http://www.wooninitiatiefwaalre.nl/wp-content/uploads/2022/04/
Financieel-jaarverslag-2021-ANBI.pdf

Open

