Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Van Ravenswaaijstede
7 7 7 8 8 2 4 9

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

Bovenbuurtweg 44, 6721MN Bennekom
0 6 5 5 8 6 7 8 4 3

E-mailadres

info@vanravenswaaijstede.nl

Website (*)

www.vanravenswaaijstede.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 1 1 4 5 1 8 5

Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

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.M. van Gelder

Secretaris

A.J. Garritsen

Penningmeester

W.R. van Gelder

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 bieden van dagbesteding aan mensen met psychiatrische en psychische
problemen, een verslavingsverleden, een verstandelijke beperking en/of een niet
aangeboren hersenafwijking. De begeleiding is gericht op het creeren van een veilige
plek waar de deelnemer rust en ruimte krijgt om zichzelf te zijn en vertrouwen te
vinden. Door het aanbieden van zinvolle dagbesteding krijgt de deelnemer
mogelijkheden tot het leren en vergroten van vaardigheden, samenwerking met zijn
medemens en tot re-integratie.

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?

Voor mensen met een GGZ-problematiek wil de stichting een veilige plek bieden met
een zinvolle dagbesteding waar zij het gevoel krijgen ergens bij te horen en zichzelf
mogen zijn. Ondanks de diversiteit aan projecten van aangepaste werkvoorzieningen
en dagbestedingen is er toch nog een groepering die onvoldoende aansluiting vindt in
de sociale maatschappij. Zij raken tussen wal en schip. De onzekerheden met
betrekking tot bezuinigingen, de complexiteit van deze doelgroep zijn verontrustend
omdat voor hen niet altijd een stabiele plaats is. Het risico om terug te vallen is
aanwezig waardoor zij nog kwetsbaarder zullen worden. De risico’s liggen ten
grondslag aan het psychisch welbevinden. Hierbij kan worden gedacht aan depressies,
sociaal isolement, alcohol- en drugsverslaving, dakloosheid, diverse vormen van
criminaliteit en recidive. De problemen die hierin spelen kunnen niet eenvoudig worden
opgelost. Maar er kan weldegelijk een bijdrage worden geleverd om hen passende
ondersteuning te bieden. Essentieel is dat deze doelgroep goed wordt opgevangen
met behulp van een veilige plek waar rust en vertrouwen het uitgangspunt mogen zijn.
Ook is het van belang dat zij worden gestimuleerd om mee te doen aan de dagelijkse
activiteiten op de zorgboerderij zodat zij gemotiveerd raken om hun leven te
stabiliseren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting heeft geen eigen vermogen. De financien zijn afkomstig uit Zorg In Natura
(WMO/Sociaal Domein, Gemeente) en twee zorginstellingen waar de stichting
onderaannemer is. Daarnaast is de stichting afhankelijk van donaties, fondsen en
subsidies.
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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).

De inkomsten worden besteed aan koffie/thee, proviand, werkmaterialen, gebouwen,
dieren, tuinactiviteiten waar deelnemers aan mee doen.

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

http://www.vanravenswaaijstede.nl/.cm4all/uproc.php/0/Beleid
splan%202020-2023.pdf?cdp=a&_=171c1b57190

Open

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

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.

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

Open
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Balans

0 3 – 0 4 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

03-04-2021

03-04-2020 (*)

Passiva

03-04-2021

03-04-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

0

0

+

http://www.vanravenswaaijstede.nl/.cm4all/uproc.php/0/Jaarverslag%202020.pdf?cdp=a&_=178552cddb8
Kleine stichting met een eigen balans

+
€

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

17.973

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

305

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

7.500

€

0

Giften

€

7.805

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
25.778

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

14.275

€

0

Communicatiekosten

€

2.796

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

5.786

€

0

Overige lasten

€

6.631

€

0

Som van de lasten

€

29.488

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-3.710

€

0

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

Het betreft hier het boekjaar 03-04-2020 tot 03-04-2021

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

http://www.vanravenswaaijstede.nl/.cm4all/uproc.php/0/Jaarve
rslag%202020.pdf?cdp=a&_=178552cddb8

Open

