Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Werkvisie De Hoop

Nummer Kamer van
Koophandel

5 1 5 9 3 3 8 6

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

Provincialeweg 70

Telefoonnummer

0 7 8 6 1 1 4 8 0 5

E-mailadres

contact@werkvisiedehoop.nl

Website (*)

www.werkvisiedehoop.nl

RSIN (**)

8 5 0 0 8 8 9 6 3

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. de Gruijter

Secretaris

-

Penningmeester

-

Algemeen bestuurslid

-

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Toezicht: C. Kleingeld, H. de Ruiter, J.P.Mostert, S.J. Geertsema-Niemeijer,
D. van Egmond, J.J. van Bennekom.

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?

Conform artikel 3 uit onze staturen:
- het geven van beroepsgericht onderwijs dan wel het verlenen van medewerking aan
opleidingen;
- het vormen, begeleiden en -indien nodig- behandelen in het kader van de
gezondheidszorg;
- het organiseren en begeleiden van trajecten die tot doel hebben om personen een
duurzame positie te verschaffen op de arbeidsmarkt door de juiste vaardigheden en
competenties bij te brengen die passend zijn bij de gezondheidssituatie van de
desbetreffende persoon;
- het voorzien in onderwijs, opleiding en scholing ten behoeve van clienten, patienten
en bewoners van een gezondheidszorginstelling;
- het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training,
scholing en vorming;
- het leiden en begeleiden van ex-patienten naar een plaats op de arbeidsmarkt.

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?

Onze volwassen cliënten zijn niet in staat om betaald werk te doen.
Onze agogisch opgeleide medewerkers bieden groepsbegeleiding aan deze cliënten
die door hun beperkingen niet meer aan maatschappelijke activiteiten mee kunnen
doen.
Het merendeel heeft een psychiatrische aandoening of - stoornis of heeft een
verstandelijke of lichamelijke beperking.
Door op de verschillende afdelingen passend werk aan te bieden, dat aansluit bij de
mogelijkheden en interesse bieden we ze een passende dagactiviteit in bijboorbeeld
ons restaurant, bij de crea- of inpakafdeling, bij de bakkerij of fietsenmakerij.
Wij geloven dat passend werk bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van onze
deelnemers, een versnellend effect heeft op het herstel van deelnemers die een (ggz)
behandeling volgen én voor de meeste cliënten een positieve invloed heeft op –een
lager- gebruik van medicatie en een fittere gezondheid.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wij zijn een Wtzi en WLZ erkende (zorg)instelling.
Onze belangrijkste inkomsten zijn zorggelden die wij van verschillende gemeenten
ontvangen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Daarnaast ontvangen wij zorgvergoedingen van zorgkantoren en andere
zorginstelingen wiens cliënten we in onderaanneming begeleiding bieden.
Voor circa 10% van onze 40 clienten ontvangen is er geen financieringsvorm mogelijk:
deze begeleiding wordt gesubsieerd dankzij giften van Stichting Vrienden van De
Hoop.
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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).

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

90% van de inkomsten gaat naar de vaste kosten waaronder personeelskosten, huuren energiekosten. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten besteed aan materialen
die op de activiteitencentra worden ingezet.
Er is een beperkt vermogen opgebouwd met de hoop binnen enkele jaren aan pand of
zorgboerderij te kunnen kopen (en dan uiteraard te besparen op huurkosten).

https://www.werkvisiedehoop.nl/wp-content/uploads/2020/01/Hoofd
punten-Beleidsplan-Stichting-Werkvisie-De-Hoop-2020.docx.pdf

Open

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

De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen vanuit
Stichting Werkvisie De Hoop geen bezoldiging.
Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur, voor wie de CAO GGZ van
toepassing is.
De kosten voor 2019 lagen beneden het bezoldigingsmaximum.

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.

Wij begeleiden circa 400 clienten per jaar.
De duur van de begeleiding varieert tussen de 3 maanden en 15 jaar.
Hieronder in het kort een aantal activiteiten per afdeling:
- Fietsenmakerij: het repareren van fietsen
- Bakkerij: het bakken van ambachtelijke bakkerijproducten (koekjes, taart, broodjes)
- Meubelmakerij: het vervaardigen speelgoed, decoratie en dergelijke.
- Inpak: het inpakken, stikkeren, afwegen, en ompakken van verschillende artikelen
- Hoopwafels: het bakken van stroopwafels
- Crea: hobbymatige werkzaamheden met verf, papier, klei, wol en dergelijke.
- IJzersterk: het boren en zagen van draadeinden
- Groen: het verrichten van groenonderhoud en het schoffelen van brandgangen
- Facilitair: het ondersteunen van werkzaamheden in het bedrijfsrestaurant
- Print en San: het digitaliseren van dia's en oude films of cassettebandjes
- Montage: het afwegen en verpakken van snoep, het stikkeren van doosjes

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

https://www.werkvisiedehoop.nl/wp-content/uploads/2020/07/Stic
hting-Werkvisie-De-Hoop-jaarverslag-2019.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

214.804

Financiële vaste activa

€

143.740

€

358.544

+

Voorraden

€

6.670

€

11.485

Vorderingen &
overlopende activa

€

842.181

€

655.782

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

212.397

€

131.445

€

343.842

671.895

€

+

750.970

+
€

1.520.746

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

1.879.290

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

1.135.661

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

1.135.661

971.858

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

24.458

€

25.583

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

719.171

€

764.638

Totaal

€

1.879.290

€

1.762.079

+
€

971.858

1.418.237

+
€

31-12-2020

€

€

€

Totaal

+

Passiva

1.762.079

+

https://www.werkvisiedehoop.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrapport-2020-Stichting-Werkvisie-De-Hoop.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

3.156.618

€

3.470.380

Subsidies van overheden

€

200.866

€

7.579

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

58.953

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

200.866

+
7.579

€
€

515

1.691

€

108.163

59.468

€

109.854

37.295

€

51.056

+

€

+

+

€

3.454.247

€

3.638.869

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

429.665

€

462.465

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

2.150.839

€

1.920.444

Huisvestingskosten

€

235.818

€

232.782

Afschrijvingen

€

57.534

€

43.281

Financiële lasten

€

39

€

1.350

Overige lasten

€

416.549

€

760.410

Som van de lasten

€

3.290.444

€

3.420.732

Saldo van baten en lasten

€

163.803

€

218.137

Som van de baten

Lasten

+

+

+

06 van 06

3

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.werkvisiedehoop.nl/wp-content/uploads/2020/07/Stichting-Werkvisie-De-H
oop-jaarverslag-2019.pdf
het jaarverslag 2020 is vanaf volgende week te openen op onze website
www.werkvisiedehoop.nl

https://www.werkvisiedehoop.nl/wp-content/uploads/2020/07/Stic
hting-Werkvisie-De-Hoop-jaarverslag-2019.pdf

Open

