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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Totem
3 0 2 3 6 8 4 4

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

la Reylaan 34, hal 38, 3707 TM Zeist
0 3 0 7 5 1 6 3 5 3
info@ateliertotem.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.H.J. van der Lit

Secretaris

M.G. Wardenier

Penningmeester

H. van Doorn

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?

-Optimale participatie en activering bieden aan mensen met psychiatrisch en/of sociaal
probleem, door samenwerken in een gemoedelijke en gelijkwaardige sfeer.
- Individuele trots stimuleren en waar mogelijk stigma reduceren.
In 2020 is Raad van Toezicht opgericht en het reglement van de Raad van Toezicht
vastgelegd. Er zijn een viertal leden benoemd.Hierdoor kan het bestuur nu samen met
de expertise van de Raad van Toezicht van start Stichting Totem verder te
professionaliseren en verder bouwen aan dit voorgenomen plan.
In 2021 is klachtencommissie aangesteld met daarin een bestuurslid, een medewerker
en een externe expert.
Stichting Totem is met ingang van 1 november 2020 aangemerkt als een ANBI
(Algemeen Nut Beoogende Instelling) stichting.

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?

Op werkdagen atelier Totem bemannen en laten draaien zodat de populatie
deelnemers rustig en veilig kan werken in onze kunstwerkplaats.Wij proberen mensen
optimaal te activeren en uit te nodigen onder de mensen te blijven komen, en zo
mogelijk ook iets voor een ander te doen.
Doelstelling voor de komende 3 jaar, zoals in het beleidsplan 2020 beschreven, het
behouden wat is bereikt en het toekomstbestendig maken van Stichting Totem qua
organisatie, financiering en lokale inbedding.
De volgende strategie wordt aangehouden om de doelstelling te bereiken:
A alternatieve bronnen van financiering zoeken zoals fondsen en subsidie, B
intensiveren van de samenwerking met de lokale culturele partners, de gemeente Zeist
en de aanpalende zorginstellingen, o.a. door gezamenlijke projecten met ketelpartners,
C structureel aandacht gaan besteden aan publics relations, D actief meedoen in de
gemeente Zeist door met deelnemers aanwezig te zijn op de lokale evenementen, E
de met (gebruiks-)kunst afgeladen werkplaats van Totem als museum registreren en
als zodanig bekend maken en F structureel werk maken van aquisitie en werven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Totem ontvangt per geleverd dagdeel een vergoeding van de gemeente, het
product dat wordtgeleverd is WMO-begeleiding groep. Een gedeelte van de inkomsten
komt uit onderaanneming.
Daarnaast zijn er incidentele inkomsten uit projecten en fondsen.
In 2021 is Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) ontvangen.
In 2020 is er in verband met de coronacrisis eenmalige continuïteitsbijdrage van de
gemeente ontvangen.

03 van 06

1

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).

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

Onze inkomsten worden gebruikt voor huur, gas, water en licht; materialen,
gereedschappen; salaris ca. 3fte; eten en drinken. Dit om activiteiten voor de
deelnemers mogelijk te maken.

Open

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

Voor het personeel is CAO GGZ van toepassing.
Kosten worden op vertoon van bewijsstukken aan toezichthoudend orgaan vergoed.

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.

Het jaar 2020 en 2021 stond bijna volledig in het teken van covid-19.
Er heeft in de relatie met de opdrachtgevers van Atelier Totem geen verandering
plaatsgevonden.Atelier Totem is nog steeds hoofdaannemer en contractpartner van
Zorg in Zuid Oost Utrecht (ZOU).In 2021 heeft er een aanbestedingsprocedure “Wmo
Begeleiding” plaatsgevonden. De inkoopprocedure werd gevoerd door de
gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bijDuurstede en Zeist. Deze
gemeenten traden samen op als Inkopende partij in deze Inkoopprocedure. Dit heeft
wel enige moeite gekost.Eind 2021 is aanbesteding met succes afgerond met de
kanttekening dat in 2022 het keurmerk HKZ(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector) dient te worden behaald.Er is in 2021 deelgenomen aan de
netwerkbijeenkomst van Samen voor Zeist en die van de gezamenlijketeams Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Zeist.Deelname aan lokale evenementen is
bemoeilijkt door Covid-19. Atelier Totem participeerde fysiek methet rijdende museum
op de Dag der Kunsten die in 2021 werd gecombineerd met de nationale
Monumentendag met de expo: de slaapkamer van van Gogh. De participatie aan het
energieproject Zeist, waarin burgers gratis ledlampen mochten inwisselen tegen
gloeilampen is vanwege de pandemie uiteindelijk niet doorgegaan. Atelier Totem zou
van de enkele
duizenden gloeilampen een kunstwerk maken en exposeren. Het project
boomstamfiguren maken voor ketenpartner natuureducatiecentrum de Boswerf werd
gepland en doorgesproken, maar is eveneens vanwege covid-19 uitgesteld.

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

Open
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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 (*)

Immateriële vaste activa

€

140.000

€

160.000

Materiële vaste activa

€

2.198

€

3.590

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

142.198

+
163.590

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

41.467

€

+

14.816

+
€

79.901

€

222.099

€

+

7.343

+
€

-32.667

7.343

91.215

€
38.434

-32.667

31-12-2020 (*)

€

106.031

+

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

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

60.286

269.621

Totaal

€

222.099

193.898

€

+
€

€

194.480

€

68.380

€

269.621

+

+

De uitbraak van het coronavirus vanaf begin 2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie. Het eigen vermogen van Atelier Totem bedraagt per
31 december 2021 negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Atelier Totem. Het jaar 2020 en 2021 stond bijna volledig in het teken van covid-19.
Het bestuur verwacht dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. Met door alternatieve bronnen van financiering te
zoeken zoals fondsen, subsidie en door samenwerking met andere partijen te intensiveren met als doel de omzet te verhogen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

294.094

€

270.377

Subsidies van overheden

€

13.669

€

37.401

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

€

€

€

+

€
€

13.669

+

37.401

€
€

0

+

+
0

+

+

€

307.763

€

307.778

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

16.267

€

19.230

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

237.400

€

231.384

Huisvestingskosten

€

38.468

€

38.369

Afschrijvingen

€

21.392

€

21.690

Financiële lasten

€

1.046

€

1.448

Overige lasten

€

33.200

€

22.783

Som van de lasten

€

347.773

€

334.904

Saldo van baten en lasten

€

-40.010

€

-27.126

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

In 2021 is Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 3e kwartaal 2021 ontvangen van €
3.746 en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 4.0 is 6e
aanvraagronde van € 9.923 ontvangen. Totaal € 13.669.
Over het jaar 2020 is er in verband met de coronacrisis een eenmalige
continuïteitsbijdrage van de gemeente Zeist, gemeente de Bilt, gemeente de Utrechtse
Heuvelrug, gemeente Wijk bij Duurstede en van de gemeente Bunnik van
totaal € 37.401.
In 2021 waren gemiddeld 3 FTE's in loondienst. Dit is ongewijzigd ten opzichte van het
jaar 2020.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

