Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Woongroep Huizer-maatjes

Nummer Kamer van
Koophandel

6 5 4 4 4 4 8 5

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

Simone de Beauvoirlaan 81, 1277 Bg Huizen

Telefoonnummer
E-mailadres

secretariaat@huizer-maatjes.nl

Website (*)

www.huizer-maatjes.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 1 1 4 9 8 4
Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

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

De heer S.J. Haenen

Secretaris

Mevrouw J. Middelkoop

Penningmeester

De Heer M.W.M Gulpers

Algemeen bestuurslid

De Heer P.H. van der Boor

Algemeen bestuurslid

Mevrouw M.L. van Grieken-Lucassen

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 voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een
verstandelijke beperking in de regio Gooi-en Vechtstreek en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van
de 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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting woongroep Huizer-maatjes is opgericht met als doel het voorzien in de
woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke
beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek . Vanaf de start in Feb 2016 is de stichting
aangemerkt als ANBI.
Voor diverse beleidsterreinen of aandachtsgebieden zijn commissies ingesteld:
bouw en inrichting, sponsoring en fondsenwerving, werving, toetreding, communicatie
en informatie, zorg en begeleiding. Per 1 juni is het gebouw voor de Huizer-maatjes
opgeleverd en per 1 September 2021 zullen de bewoners er gaan wonen, dus de
stichting is momenteel zeer actief bezig om de laatste hand te leggen aan
verpleegoproepsysteem (Domotica), toegangssystemen, inrichting algemene ruimtes
en tuin en het werven van zorgpersoneel om 24/7 zorg te bieden. Door de activiteiten
van de stichting kunnen de bewoners binnenkort in een veilige omgeving wonen, maar
toch midden in de samenleving en dichtbij familie en vrienden.

De stichting is afhankelijk van giften, sponsoring en fondsen (goede doelen) voor de
bekostiging van de diverse systemen etc. die nodig zijn om een veilige
woonomgeveing te creëren. Daarnaast zal de stichting Huizer-maatjes, om de
woongroep te ondersteunen, gebruik maken van TWI (toeslag uit PGB) voor de
bekostiging van gemeenschappelijke (zorg)voorzieningen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

De jong volwassenen van de Huizer-maatjes leven onder toezicht maar ook zoveel
mogelijk zelfstandig; hiervoor is bijvoorbeeld een verpleegoproepsysteem en
toegang-controlesysteem aangeschaft. De twee gemeenschappelijke woonkamers
inclusief keukens zijn door de Huizer-maatjes aangeschaft om de 18 bewoners een zo
normaal en sociaal mogelijke dagindeling te geven met daarnaast een zorgkamer die
is ingericht voor de 24-uurs zorg. Een belevingstuin die omheind, beschut en
onderhoudsarm is, zal worden aangelegd. Er wordt momenteel vermogen
aangehouden dat geinvesteerd zal worden in deze systemen, inventaris en tuin. Het
vermogen staat op een spaarrekening van de Stichting.

https://huizer-maatjes.nl/projectplan/

Open

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen
beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. In de praktijk zijn de bestuurskosten
zeer beperkt.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://huizer-maatjes.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarverslag
-2020-Stichting-Woongroep-Huizer-maatjes.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

€

70.292

€

Financiële vaste activa

€

+
70.292

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

29.231

€

12.264

€

Bestemmingsreserve

€

103.006

€

103.006

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€

€

132.238

Passiva

132.238

+
0

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

€

202.530

€
64.393

115.270

+
€

115.270

€

+
€

+
Totaal

31-12-2019 (*)

196.630

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

3.500

115.270

Totaal

€

202.530

€

115.270

€
2.400

€
€
€

+

+
€

+

+
€

115.270

De donaties zonder oormerk zijn voor de huizer-maatjes in het algemeen en niet voor een bepaald doel. Deze zijn hoger dan begroot in 2020 met
€19.192,26. De donaties met oormerk zijn lager dan begroot €28.522,68. Gelukkig is de gemeente Huizen bereid geweest om op basis van de WMO een
heel mooi bedrag van €30.000,- te versrtekken. De investeringen in domotica, inventaris en tuin zijn geactiveerd op de balans onder materiele vaste
activa. Verder is er een post Crediteuren opgenomen aangezien er nog een verplichting is richting Amerpoort voor gemaakte intake kosten €3.500,-.
Tenslotte is er €2.400,- opgenomen voor vooruitbetaalde giften in 2020. In 2021 wordt verwacht dat de Reserve voor Huisvesting bijna volledig gebruikt
gaat worden voor verdere investeringen in domotica, inventaris en tuin. Er staat nog een bedrag van €65.000,- uit van reeds toegezegde maar nog niet
ontvangen donaties met oormerk. Wederom zullen de Huizer-maatjes hun best doen om donaties zonder oormerk op te halen en zullen ouders ook hun
steentje bijdragen. In 2021 is de verwachting dat de bewoners er per 1 September 2021 ook echt gaan wonen

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

58.523

€

103.973

Baten sponsorbijdragen

€

19.192

€

5.908

Giften en donaties van particulieren

€

15.000

€

5.225

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

58.523

€

+

+
15.000

103.973

€

+

€

+

€

5.225

€

€

1

€

€

+
Som van de baten

Lasten

€

92.715

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

70.292

€

Communicatiekosten

€

542

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

372

Overige lasten

€

4.547

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

115.107

180

€

347

€

14.618

75.753

€

15.145

16.962

€

99.962

+

+
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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.

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

https://huizer-maatjes.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarrekenin
g-2020-van-Stichting-Woongroep-Huizer-maatjes.pdf

Open

