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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 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.
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1 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.
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1 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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 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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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.
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	1: 
	8: C.W.W. ten Dolle
	10: M.G. Oude Oosterik
	9: B.M. Wieffer-Mittendorf
	12: 
	11: 
	7_A4: 
	16_ML: De stichting heeft tot doel het bieden van zorg en ondersteuning in een beschermde woon-zorgvorm aan een groep mensen met een beperking en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel hoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting
	13_ML: 
	0: Stichting de Hooiberg
	5: www.hooibergborne.nl
	2: Dorsvloer 25
	4_EM: info@hooibergborne.nl
	1_KVK: 69948690
	6_RSIN: 858076950
	3_TEL: 0742663313
	18_ML: Stichting de Hooiberg biedt huisvesting, zorg op maat en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners, individueel en als groep. De diensten worden 24/7 aangeboden gedurende het gehele jaar. De Hooiberg is een permanente woonzorgvoorziening voor de 12 bewoners. een team van 10 medewerkers (coordinator, zorgmedewerkers en koks) die bij de stichting in dienst zijn zorgt voor de zorg en begeleiding van bewoners en de organisatie van dit kleinschalige wooninitiatief.
	19_ML: Inkomsten 2021 bestaan uit inkomsten vanuit PGB-budgetten van de bewoners en huurinkomsten van de 12 appartementen.
	20_ML: Gelden worden besteed aan het verlenen van huisvesting, zorg op maat en de begeleiding van de bewoners.

Gelden worden aangehouden op een betaal- en spaarrekening bij de bank, saldi blijken uit bijgevoegde balans.
	21: 
	_MLT: https://hooibergborne.nl/wp-content/uploads/2020/02/Beleidsplan-2020-Stichting-de-hooiberg-Borne.pdf
	knop: 

	22_ML: De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten.
Personeel wordt betaald conform de CAO Zorg
	23_ML: In 2021 is begonnen met de daadwerkelijke werkzaamheden conform de doelstelling van de Stichting.
Appartementen zijn allen bewoond en zorg en begeleiding wordt geleverd door een team van medewerkers.
Vastleggen van zorgdossiers is verder opgepakt om te voldoen aan alle vereisten voor zowel zorginstellingen, bewoners en familieleden bewoners.
Verder zijn alle activiteiten die in 2020 zijn opgestart verder uitgewerkt en blijven punten waar continu aan wordt gewerkt.
	24: 
	_MLT: https://hooibergborne.nl/wp-content/uploads/2020/02/Beleidsplan-2020-Stichting-de-hooiberg-Borne.pdf
	knop: 
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	5_ML: De activazijde van de balans bestaat uit liquide middelen. Deze is afkomstig uit in het verleden ontvangen gelden en donaties en uit de exploitatie van de Hooiberg in 2021. Verder is er nog een kleine vordering zijnde een debiteurensaldo van € 221.
De activazijde bestaat uit een eigen vermogen van € 126.372, zijnde de som van het resultaat van het afgelopen boekjaren 2020 en 2021. De kortlopende schulden bestaan uit nog te betalen crediteuren, belastingen, pensioenpremies en overige schulden ten behoeve van huurdersinvesteringen.
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	3_ML: Inkomsten zijn afkomstig uit de pgb-budgetten van de bewoners en de huuropbrengst van de appartementen. 
Gemaakte kosten zijn vooral de personeelskosten en de huisvestingskosten.
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