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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.

Sponsoring/donaties door Stichtingen en Fondsen
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: De heer Franc Reefman, tevens Secretaris
	10: De heer Paul Koenen
	9: 
	12: De heer Nico Manders
	11: Mevrouw Sylvia Cuppen - Smit
	7_A4: 0
	16_ML: De stichting heeft ten doel: de materiële en immateriële ondersteuning en bevordering van Woongroep de Libel te Nistelrode, gemeente Bernheze, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daarote behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
	13_ML: 
	0: Stichting Woongroep de Libel
	5: www.stichtingwoongroepdelibel.nl
	2: Kromstraat 17
	4_EM: info@stichtingwoongroepdelibel.nl
	1_KVK: 75289954
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0612155164
	18_ML: Dit beleidsplan beschrijft hoe Stichting Woongroep De Libel haar project realiseert.

Waarom dit initiatief:
Zorg en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking vraagt ons inzien om een nieuwe aanpak.
Wonen en zorg is nog te vaak te grootschalig en onpersoonlijk
Er wordt teveel de nadruk gelegd op de beperkingen en er is te weinig aandacht voor het ontwikkelen van individuele talenten
Mensen met een verstandelijk handicap leven vaak buiten de maatschappij
Persoonlijke aandacht en tijd voor het individu zijn vaak wegbezuinigd
Zelfstandig wonen wordt vaak te lang uitgesteld

Wij willen laten zien dat het ook anders kan.

Geborgen ontplooiing maakt Stichting Woongroep De Libel uniek

Wij willen een zinvol en gelukkig leven bieden vanuit vier belangrijke bouwstenen.

Zelfontplooiing; Persoonlijke groei, en je unieke talenten ontplooien.
Erkenning en waardering; Respect en participerend in de samenleving.
Sociaal contact; Vriendschap, liefde en positief- sociale relaties.
Veiligheid en Zekerheid; Een thuis, zoveel mogelijk zelfstandigheid met deskundige begeleiding.


	19_ML: Vanuit hun Wajonguitkering van de Bewoners: Huur en wooncomponent

PGB van de bewoner

Sponsoring bedrijfsleven 

Sponsoring particulieren








	20_ML: De ingekomen huur van de bewoners wordt gebruikt om de huur te betalen van het appartementencomplex door de Stichting.

Het ingekomen wooncomponent van de bewoners wordt gebruikt om alle kosten die nodig zijn om het huishouden van de woongroep te kunnen betalen.

Wat resteert wordt gebruikt om een buffer op te bouwen voor calamiteiten. Dan is te denken aan, er gaat één of meerdere bewoner(s) weg. De weggevallen inkomsten aan huur en zorg zullen toch betaald moeten gaan worden.

Op dit moment staat het vermogen nog gewoon op de betaalrekening van de Stichting.


	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het bestuur verleent  haar diensten zonder enige vorm van beloning, alleen de gemaakte onkosten worden uiteraard wel vergoed.
	23_ML: Aangezien dat de zoektocht naar een plek en investeerders al in 2019 is afgesloten kunnen we voor 2020 volstaan met, de bouw is begonnen. De Bouw is gereed gekomen in 2021. In mei 2021 is het wonen gestart
Alle 14 plaatsen zijn bezet.
Fondsen en Stichtingen zijn aangeschreven voor subsidies/donaties.
Het plaatselijke bedrijfsleven is aangeschreven om sponsoring.
Zo ook particulieren.
Vele stichtingen hebben al subsidie overgemaakt.
Ook de bedrijven hebben al sponsorgeld toegezegd en ook overgemaakt.
Zo ook de particulieren.
Bedrijven zijn benaderd of men genegen is om materialen bijvoorbeeld tafels stoelen etc. tegen een gereduceerd tarief te kunnen verkrijgen.
Dit is ook regelmatig toegezegd en gerealiseerd.


	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 131764
	6_GT: 13470
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 
	8_GT: 24505
	4_GT: 131764
	9_GT: 37975
	10_GT: 169739

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3134
	6_GT: 2300
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 77787
	8_GT: 0
	4_GT: 80921
	9_GT: 2300
	10_GT: 83221

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 00
	1_GT: 137867
	3_GT: 0
	4_GT: 31872
	5_GT: 169739

	4: 
	2_GT: 19897
	1_GT: 63324
	3_GT: 0
	4_GT: 0
	5_GT: 83221

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 464849
	2_A7: 60443
	3_A7: 144172
	4_A7: 669464
	5_A7: 606
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 5080
	9_A7: 5686
	10_A7: 675150
	11_A7: 359257
	17_A7: 600608
	12_A7: 0
	18_A7: 0
	13_A7: 160937
	19_A7: 74542
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 80414

	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 62763
	3_A7: 16100
	4_A7: 78863
	5_A7: 2035
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 2400
	9_A7: 4435
	10_A7: 83298
	11_A7: 0
	17_A7: 22453
	12_A7: 0
	18_A7: 0
	13_A7: 0
	19_A7: 60845
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 22453

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: 
 
	knop: 




