Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Klink
4 1 0 3 5 1 0 4

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

Lijsterlaan 65
0 3 4 1 5 5 8 9 6 6

E-mailadres

dickvanbloemendaal@gmail.com

Website (*)

Stichting de Klink

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 5 8 9 0 4 5

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Genezing en zorg

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.J. van der Veen

Secretaris

D. van Bloemendaal

Penningmeester

H. Schaaphok

Algemeen bestuurslid

J.F. Boogaard, A. Broekstra, J. van Eersel

Algemeen bestuurslid

H. Hop, W.H. Klein, K. Wiertsema

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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 behartigen van collectieve belangen van personen, voor zover deze op intramurale
basis, vanuit de locatie Ermelo, gebruik maken van één of meer diensten van de
Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo gevestigd te Amersfoort.

Cliënten van‘s Heeren Loo, locatie Ermelo, financieel te helpen bij de aanschaf van
artikelen en diensten, die buiten de verstrekking van de Wet Landurige Zorg vallen.

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?

Het nemen of bevorderen van maatregelen, het nemen van initiatieven en het
ontwikkelen en financieren van projecten, die voor het doel van de stichting
bevorderlijk zijn en die niet binnen het bereik liggen van de mogelijkheden waarover 's
Heeren Loo, locatie Ermelo beschikt.
en:alle andere geoorloofde middelen die voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Beoordelen van- en goedkeuring verlenen aan ingediende projectvoorstellen.
Beoordelen of van de goedgekeurde projecten de uitbetaalde gelden terecht en juist
zijn besteed.
De projecten welke gefinancierd worden dragen bij aan het welzijn van de personen
welke op intramurale basis verzorgd worden door de zorginstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Uit erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en giften en al hetgeen op andere
wijze wordt verworven.
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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.

- speeltuinbenodigdheden
- vervoermiddelen voor het vervoer van groepen cliënten, al dan niet met rolstoelen
- kleding en instrumenten voor showband Doe Maar (samengesteld uit cliënten)
- opname- en afspeelapparatuur voor radio- en televisie-uitzendingen van de eigen
studio voor en over cliënten
- electrische duo fietsen en tandems.

Er wordt vermogen aangehouden op een spaarrekening en door middel van
beleggingen

Doelstelling

Open

Het behartigen van collectieve belangen van cliënten, voor zover deze op intramurale basis, vanuit locatie Ermelo, gebruik maken van één of meer diensten van de Stichting
Zorgverlening ’s Heeren Loo gevestigd te Amersfoort.
Middelen om de doelstelling te realiseren.
De geldmiddelen om de doelstelling te realiseren worden verkregen door:
Vaste giften
Incidentele giften
Erfenissen
Dotaties van de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo,
locatie Ermelo

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.

Er is geen personeel in dienst.

Rente van het eigen vermogen
Het Beheer van het vermogen

Stichting De Klink heeft een bestuur van minimaal 5 tot 9 leden.

Er is geen beloningsbeleid.

Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld
De penningmeester voert de administratie
De exploitatie wordt op de maandelijkse vergaderingen gevolgd.
- Een accountant controleert jaarlijks de boeken en stelt een jaarrekening samen.
Stichting De Klink heeft geen winstoogmerk
In de statuten staat vermeld, dat een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede zal komen aan de Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo, locatie Ermelo
Besteding van gelden

De werkzaamheden vinden plaats op basis van vrijwilligheid.

Nadat het bestuur de begroting voor de realisering van de doelstelling heeft vastgesteld, wordt de aanvraagprocedure voor de toekenning van de gelden gestart.
Aandachtspunten komende periode
Het actualiseren van de website
Het ontwikkelen van nieuwe criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuning van De Klink.
Het doordenken van de consequenties van de veranderende wetgeving op de financiële positie van onze doelgroep.

Beoordelen van- en goedkeuring verlenen aan ingediende projecten.
Beoordelen of van de goedgekeurde projecten de uitbetaalde gelden terecht
en juist zijn besteed.

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

€

0

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Financiële vaste activa

€

461.972

€

461.972

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

0

€

426.655

€

426.655

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

1.213

€

+

107.071

+
€

216.642

€

678.614

€

+

533.185

+
€

677.364

533.185

709

€
215.429

677.364

31-12-2019 (*)

€

107.780

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.250

Totaal

€

678.614

+
€

534.435

€

1.250

€

534.435

+

De toename van de overige reserves in het jaar 2020 is het gevolg van een zeer incidenteel ontvangen nalatenschap van € 122.000,-.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

122.000

€

0

Overige baten particulieren

€

20.572

€

22.759

Som van baten van particulieren

€

142.572

€

22.759

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

46.400

Som van de geworven baten

€

188.972

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

55.750

€

78.509

+

+

€

+
188.972

€
€

+
78.509
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

54.770

75.629

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

26.037

Som van de lasten

€

80.807

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

36.014

€

7.695

Saldo baten en lasten

€

144.179

€

-7.909

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.

€

+

€

54.770

75.629

€

+

€

18.484

€

94.113

+

€

De toename van het batig saldo in 2020 is ontstaan - zoals reeds is vermeld - door een
incidentele ontvangen nalatenschap.

Open

