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Het jaar 2021 stond bij de Nije Stichting in het teken van verbouwing van de Nije 
Hoeve en werd ook grotendeels beïnvloed door coronamaatregelen. 
Daarom dit jaar een iets beknopter jaaroverzicht dan u van ons gewend bent. 
Wij zijn zeer dankbaar dat we ondanks bovengenoemde toch veel mensen hebben 
kunnen bereiken en zullen volgend jaar weer een mooi, uitgebreid verslag 
publiceren.  
  



Januari 2021 
 
Het jaar begint waar 2020 geëindigd is; n.a.v. de maatregelen rondom het COVID-19 
virus is Nederland nog steeds in lockdown. De Nije Stichting is daarom slechts op 
afspraak te bezoeken en we doen zoveel mogelijk online. Zolang Nederland in 
lockdown zit, is er iedere woensdag een virtuele inloop, we gaan online samen aan 
de koffie en de eerste online yogales wordt goed bezocht. Na het succes van de 
online Yoga gaat ook online Zhineng Qigong van start en de feedback is lovend! 
 
Verder voeren we deze maand 
veel online gesprekken met 
potentiële nieuwe vrijwilligers, 
zodat we goed voorbereid zijn als 
de Nije Hoeve open gaat en omdat 
we in onderhandeling zijn over op 
te zetten steunpunten. 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen gaan de timmermannen verder met het dak van de Nije hoeve en wordt 
er druk gezocht naar nog meer hulp in de bouw. 
 
ACTIES EN DONATIES 
KWF is in samenwerking met IPSO de actie Huis in Actie gestart om de inloophuizen 
te ondersteunen. Deze is opgezet in 2020 en loopt ook dit jaar het hele jaar door.  
Ondanks de Corona hebben de mensen in de regio veel oliebollen gekocht bij partner 
Bakkerij Nollen, hetgeen resulteerde in een prachtige donatie van Bakkerij Nollen 
aan de Nije Stichting. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Februari 2021 
 
In navolging van januari gaan ook deze maand de 
activiteiten online door. 
Zo wordt ook Wereldkankerdag, in tegenstelling tot 
andere jaren, dit jaar geheel online gehouden.  
We hebben een mooi programma samengesteld,  
met onder meer een inspiratiesessie en huisarts  
Ton Boermans schuift aan in onze virtuele huiskamer. 
 
 
 
 
 
Deze maand worden er allerlei acties voor de Nije op touw gezet. 
We krijgen een lieve mail van een oma en haar kleinzoon die taarten willen bakken 
voor het goede doel. Van iedere taart gaat € 5,= naar De Nije Stichting via de KWF 
Huis in Actie pagina; “Milan bakt voor de Nije Stichting”. 
Linda Hagels en Henny Wesseldijk besluiten te gaan trainen om in juni dit jaar voor 
de Nije Stichting de hunenbeddentocht te gaan fietsen, 350 km nonstop! 
 

 
 
 
 
Het hele jaar zamelt Zuivelhoeve 
Hasselo/Limburgia geld in voor De Nije 
Stichting. Voor iedere verkochte kilo 
heerlijke, romige Subliem Extra Belegen kaas, 
doneren zij 40 cent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En ondertussen wordt er bij de hoeve doorgewerkt aan het dak en worden de 
voorbereidingen voor de installateurs getroffen.  
 
 

 
 
Bij de Nije Stichting voel ik mij gehoord 

 
“ 
 

“  



Maart 2021 
 
Door recente media aandacht, onder meer in het dagblad Tubantia, dat groot kopt 
“Hulp voor kankerpatiënten letterlijk in de steigers”, krijgen we veel aanmeldingen 
van nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de Nije Hoeve en de op te zetten 
steunpunten. Klik hier voor dit persbericht over de Nije. 
 
De jaarlijkse Slingerbeurs, waar bedrijfsleven en goede doelen/stichtingen matches 
kunnen maken voor een mooie samenwerking, vindt dit jaar ook voor het eerst plaats 
online. Uiteraard proberen wij hier ook matches te maken en we leggen alvast mooie 
contacten voor ons tuinproject. 
 
 
 
Nije Verjaardagsloterij  
 
Op 13 maart bestaat de Nije 13 jaar, tijd voor 
een ludieke actie.  
I.s.m. KWF wordt de Nije Verjaardagsloterij 
opgezet, als pilot voor de IPSO huizen; vanaf 13 
maart, 13 dagen, 13 prijzen, die om de dag 
getrokken worden. 
De laatste trekking is op 6 april, waarna de 
winnaars hun prijs “coronaproof” kunnen 
ophalen bij onze noodunits aan de Bruinsweg. 
 
 
 
Deze maand starten wij met de Energie Challenge; drie weken lang ontvangen 
deelnemers aan deze challenge iedere dag een email met daarin tips, tricks en 
opdrachten. Doel van deze challenge is het energieniveau naar een hoger level te 
tillen. Niet zweverig, maar vooral lekker praktisch. 

 
 
 
 
 
Ook nieuw is “Robin’s Blog”. Robin, een 
lotgenoot geconfronteerd met borstkanker, 
deelt iedere maand haar ervaringen over het 
leven na de diagnose borstkanker. Het blog 
wordt maandelijks op de 13e geplaatst op de 
website www.denijestichting.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
Installateurs Van Dam, Loohuis en Alferink staan in de startblokken om te beginnen 
met de installatie werkzaamheden in de Nije Hoeve. 



April 2021 
 
Door de maatregelen rondom corona kunnen we nog niet veel meer dan online en 
buitenactiviteiten. Veel gesprekken worden daarom nog steeds online en met 
“wandelmaatjes” gehouden. 
Helaas bereikt ons deze maand het bericht dat KWF gaat stoppen met de 
SamenLoop voor Hoop. 
 

 
 
De corona maatregelen laten een 
kleine versoepeling zien. 
Buitenactiviteiten in (klein) 
groepsverband zijn weer 
toegestaan en daarom pakken wij 
de Nije Wandelgroep weer op. 
Aanmelden is wel verplicht i.v.m. 
de maximale groepsgrootte, we 
blijven voorzichtig met onze 
kwetsbare doelgroep. 
 
 
 
 

 
 
 
Rond de Pasen hebben we een leuke 
actie met de LekkerNijen 
Voorjaarsplank, die men op afspraak 
bij ons af kan halen. Zo blijven we toch 
een beetje in contact met onze gasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Hemink begint met het schilderen van de boeien en beschieting van de Nije 
Hoeve en zorgt dat alles weer mooi in de verf zit. Ondertussen is ook de Firma Niehof 
druk bezig kozijnen te vervangen en wordt er door Timmerfabriek Groothuis gewerkt 
aan de niendeuren. 
 



Mei 2021 
 
Vier Calo studenten fietsen een avontuurlijke 
tocht op een familiefiets met de nodige 
hindernissen en activiteiten onderweg en 
halen hiermee maar liefst € 872, = op voor de 
Nije Stichting via Huis in Actie. Een barre 
tocht, want het is ongelooflijk slecht weer! Wat 
een bikkels! 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                  
Milan bakt zijn heerlijke cakes en is er een mooie 
aanbieden van een LekkerNijen Plank met een cake 
van Milan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
In kleine groepjes, omdat er nog steeds geen 
grotere groepen zijn toegestaan i.v.m. corona 
maatregelen, maken we “live” kennis met 
nieuwe vrijwilligers. Een verademing na alle 
online gesprekken... En wat zijn wij dankbaar 
voor hun enthousiasme en dat zovelen zich 
belangeloos willen inzetten voor de Nije! 
 
 
 
 
 
Het Boerderijenfonds, waar een grote subsidie voor de verbouwing is aangevraagd 
en toegekend, maakt bij de Nije Hoeve opnames voor een promotiefilm.  
Na Ter Steege, Plegt-Vos en Niehof is ook de Firma Trebbe aangehaakt bij de 
realisatie van de Nije Hoeve. Samen met onze uitvoerder, Gerrit Tempert, wordt er 
hard gewerkt om alles constructief goed te verstevigen, de zolder af te timmeren en 
isoleren. Het isolatiemateriaal wordt gesponsord door RVC Industriële 
Verpakkingen.  



Juni 2021 
 
En dan is het zover; de Hunenbeddentocht!  
Linda Hagels en Henny Wesseldijk fietsen nonstop  
350 km voor de Nije Stichting.  
Ze starten en finishen bij het Hunenbedcentrum  
Borger en fietsen de hele dag en nacht door.  
Zij halen met hun actie maar liefst € 2909,= op via  
Hun pagina op Huis in Actie. 
 
 
 
 
 
Juni staat dit jaar in het teken van fietsen. Onder het motto “Evelien brengt geluk” 
fietst Evelien van der Werff langs alle 81 IPSO centra in Nederland om aandacht te 
vragen en geld in te zamelen voor de IPSO centra. Op 29 juni brengt zij een bezoek 
aan de Nije Hoeve. Corrie Leushuis van Vrolijk Schilderij maakt hier een prachtig 

schilderij van, dat aan Evelien 
wordt aangeboden en er worden 
shoppers van gedrukt om geld op 
te halen voor de Nije Stichting.  
Huurcamperbus.nl zet voor de 
gelegenheid een prachtige 
camper en caravan bij de hoeve 
zodat Evelien ook kan blijven 
slapen. 
We maken er een gezellige 
bijeenkomst van samen met veel 
vrijwilligers. 

 
 
Positieve Gezondheid 
De Nije Stichting omarmt het concept Positieve 
Gezondheid, gedachtengoed van Machteld Huber.  
“Positieve Gezondheid is een bredere kijk op 
gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die 
bredere benadering draag je bij aan het vermogen 
van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om 
zo veel mogelijk eigen regie te voeren.” (bron 
www.IPH.nl) 
Een aantal vrijwilligers wordt samen met Debby 
en Nicole getraind in Positieve Gezondheid, zodat 
dit ook ingezet kan worden in de Nije Hoeve. 
 
 
 
In de Nije Hoeve maakt men letterlijk kilometers. 
WTH sponsort en legt kilometers vloerverwarming in de hoeve. Reef, Jadi en 
Kimmels Vloeren zorgen voor het beton en de afwerking. Fantastisch! 
Ook starten deze maand de firma’s Eissink en Donec met profielen en wanden en 
Firma Rudde schiet opnieuw te hulp op het dak. Ook wordt het tweede deel voor de 
promotiefilm van het Boerderijenfonds opgenomen bij de Nije Hoeve. 



Juli 2021 
 
Op uitnodiging van Medisch Spectrum Twente opent het Nije Steunpunt in 
Haaksbergen haar deuren. Vanaf nu is de Nije iedere dinsdagochtend op de MST poli 
Het Wiedenbroek aanwezig tijdens het spreekuur van oncoloog dr. Mekenkamp. 
De Nije Stichting werkt nauw samen met de Twentse ziekenhuizen. Het Nije 
steunpunt in Haaksbergen is het eerste dat wordt geopend. MST Enschede en 
Oldenzaal zullen volgen en met ZGT wordt gekeken naar een samenwerking met het 
nieuwe oncologie centrum. 
 
 

 
In juli is er wederom een grote loterij i.s.m. KWF 
Huis in Actie. Ditmaal betreft het een landelijke 
loterij met alle IPSO huizen. Een team van de Nije 
is op 14 juli aanwezig op de weekmarkt in 
Hengelo om aandacht te vragen voor de Nije 
Stichting en loten te verkopen voor de grote 
loterij i.s.m. KWF Huis in Actie. Ook een 
vertegenwoordiger van KWF helpt deze dag mee 
om betrokkenheid van KWF te tonen. 
 

 
 
 
In de maanden juli en augustus mag er een emballage zuil 
staan bij Jumbo de Jong in Losser. We vinden het 
fantastisch dat wij van KWF een prachtige zuil te leen 
hebben, die we overal neer kunnen zetten.  
 
 

 
 
 
 
 
Ook is er weer een leuk Nije item op de markt gebracht;  
het Nije Licht voor Leven en Liefde lampje, een leuk en 
gezellig zomerlampje, dat gehaakt wordt door lieve 
betrokken mensen. 
 
 

 
 
 
 
Net voor de schoolvakantie begint komt Stichting Ribo met de ROC leerlingen die 
kozijnen hebben gerestaureerd, de kozijnen brengen en zelfs in de vakantiemaanden 
wordt doorgewerkt aan de hoeve; installateurs Van Dam, Loohuis en Alferink zijn 
druk bezig bij de Nije Hoeve en Gebroeders Meijer Luchttechniek Oost begint met 
het aanleggen van de luchtkanalen, zodat we straks alle ruimtes gezond en prettig 
kunnen ventileren. 
 
 



Augustus 2021 
 
Augustus is een rustige maand, we nemen even pauze voor een korte vakantie. 
Uiteraard blijven wij voor noodgevallen wel per whatsapp en mail bereikbaar. 
 
 
In deze vakantietijd verschijnt er 
een leuk artikel over Debby 
Nijenhuis in de Tubantia. Klik hier 
voor het artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op 4 augustus komen maar 
liefst vier afdelingen van de 
Rotary op bezoek bij de Nije 
Hoeve. Onder het genot van 
een heerlijke lunch met 
broodjes en cake van partner 
Bakkerij Nollen mag Debby 
over het werk van de Nije 
Stichting vertellen en de hoeve 
laten zien, voor zover gereed. 
 
 
 
 

 
 
Ondertussen wordt het bij de hoeve is nu echt heel spannend... de ene dag gaat het 
als een speer en durven we voorzichtig een open dag te plannen, de andere dag zit 
alles tegen en hopen we dat we in ieder geval met de kerst open zijn… 
We blijven ons inzetten om het zo snel mogelijk af te maken en we zijn zo dankbaar 
voor de sponsoren en noabers die ons steunen! 
 
 



September 2021 
 
Door lieve vrijwilligers is de Nije Stichting aangemeld 
voor de Actie Warm Hart van KRO-NCRV. Met 
deelname aan Actie Warm Hart maakt een initiatief of 
goed doel kans op een donatie van € 10.000,=, € 
5.000,= of € 2.500,= . Helaas krijgen wij bij deze 
landelijke actie niet voldoende stemmen, maar wij zijn 
wel dankbaar dat we hieraan mochten deelnemen en 
weer even landelijk onder de aandacht komen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na een aantal keren te zijn 
uitgesteld vanwege corona gaat 
dan toch eindelijk de IPSO 
basistraining voor vrijwilligers van 
start. Dankbaar en blij zijn wij dat 
er in deze training maar liefst 15 
nieuwe mensen getraind worden! 
 
 

 
 
Dat de Nije Stichting steeds meer in beeld is bij de medische zorginstellingen blijkt 
uit het feit dat een bezoek aan de Nije Hoeve opgenomen wordt in het 
opleidingsprogramma oncologie van CIVO Zorgopleidingen. Onderdeel van het 
programma is een gastles en rondleiding in de Nije Hoeve.  
Ook de vakgroep oncologie van Livio is geïnteresseerd en komt deze maand voor 
informatie en een rondleiding. 

 
 
 
Er zijn weer een aantal markten en braderieën in de regio 
en ons vaste groepje vrijwilligers brengen de Nije op een 
ludieke manier onder de aandacht met hun loterijen en 
enthousiasme. 
 
 
 
 

 
Ondertussen wordt er een begin gemaakt met de afwerking aan de binnenkant van 
de  hoeve. Het stookprotocol wordt gestart, spackwerk is toegezegd en de  
installateurs zijn volop in bedrijf. 
 



Oktober 2021 
 
De Nije Stichting is aanwezig op de Vrijwilligersmarkt die het Servicepunt 
Vrijwilligers heeft georganiseerd in de Schouwburg Hengelo. Hier kunnen mensen 
die vrijwilligerswerk zoeken contacten leggen met vrijwilligersorganisaties in 
Hengelo, een waardevol, jaarlijks evenement.  
 
 
 

 
 
Ook staan vrijwilligers op de Landgoed Twente Fair, 
een prachtige outdoor fair in het Lutterzand. Wij zijn de 
organisatie van Landgoed Twente Fair bijzonder 
dankbaar dat zij ieder jaar een kraam beschikbaar 
stellen voor de Nije Stichting. 
 
 
 
 
 

 
 
Deze maand neemt De Nije weer deel aan de Rabo Club Support. Tussen 4 en 25  
oktober kunnen klanten van de Rabobank hun stem uitbrengen en we hopen weer op  
veel stemmen. Ook de diaconie van de Protestantse Gemeente in de  
Waterstaatskerk te Hengelo is de Nije goed gezind en houdt tijdens een kerkdienst  
een collecte voor de Nije Stichting.  
 
 
De verbouwing van de Nije Hoeve vordert gestaag. 
Er verschijnt een mooi artikel over het 
vloerenproject van WTH in de Nije Hoeve in het 
vakblad Installatie Totaal, een knap staaltje 
“noaberschap”. Klik hier voor het artikel.  
 
Om een stip op de horizon te kunnen zetten wordt 
er een datum geprikt voor een pre-opening:  
12-12-2021 zal er een kerstfair worden 
georganiseerd met een open huis waar mensen 
kunnen kijken hoe ver de bouw van de hoeve 
inmiddels gevorderd is. Voorbereidingen voor een 
mooi openingsprogramma zijn in volle gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



November 2021 
 
Net als voorgaande jaren mag Debby Nijenhuis namens partner Bakkerij Nollen een 
initiatief of organisatie uit Twente, Salland of de Achterhoek trakteren op heerlijke 
Nije Bollen van Nollen. Nomineren kan van zaterdag 13 november t/m zondag 28 
november. 
 
 
 
De eerste lading Vrolijke Shoppers is binnen.  
Deze shoppers zijn gemaakt n.a.v. het bezoek van 
Evelien van der Werff in juni aan de Nije Hoeve. 
Corrie Leushuis van Vrolijk Schilderij schilderde 
Evelien op de fiets en van de print van het 
schilderij zijn deze vrolijke shoppers gemaakt.  
Ze kosten € 9,95 en de opbrengst gaat naar de Nije 
Stichting. 
 
 
 
 
 

 
 
In november start er weer een IPSO 
basistraining voor een groep 
enthousiaste nieuwe vrijwilligers. In 
totaal zijn dit jaar maar liefst 26 nieuwe 
Nije vrijwilligers opgeleid. De 
trainingen worden gehouden bij de 
Lansinkveste in Hengelo, die de ruimte 
kosteloos voor ons ter beschikking 
stelt. Onze dank aan de Lansinkveste 
voor al hun steun en betrokkenheid in 
de afgelopen jaren is groot. 
 
 

 
 
In de maanden november en december mag de Huis in Actie emballage zuil staan bij  
Albert Heijn aan de Boekeloseweg te Hengelo. Wat fijn te merken dat klanten en 
Albert Heijn de Nije Stichting zo’n warm hart toedragen. 
 
 
Ondertussen gaan de schilders van Exterio aan de slag en zorgen voor kleur aan de  
binnenkant van de hoeve. De gietvloer wordt gelegd en de keuken geleverd en 
geplaatst. Wat wordt het mooi! Inmiddels is ook het spackwerk klaar en zijn de 
toiletten betegeld.  
 



December 2021 
 
Wat gebeurt er veel deze maand! De laatste hand 
wordt gelegd aan de keuken, meubels geplaatst en 
ondanks dat nog niet alles klaar is gaan we toch open 
op 12 december met een aangepaste kerstfair en 
open dag in de Nije Hoeve.    
Hoewel het slecht weer is, Max Verstappen zijn 
kampioensrace rijdt en we rekening moeten houden 
met de aangescherpte corona maatregelen, komen 
er toch ruim 80 mensen naar de Nije Hoeve. Het is 
een mooie dag, waar men in heel kleine groepjes een 
rondleiding krijgt door de hoeve.  
Toegang is alleen toegankelijk met een geldige QR code. 
 

De eerste workshops vinden plaats in de Nije Hoeve; 
onder begeleiding een creatieve vrijwilligster maken 
lotgenoten een prachtig kerststuk en keren voldaan en 
trots huiswaarts. Wat fijn dat het weer kan en mag!  
 
En ook de eerste Nije Verwenochtend in de Nije Hoeve is 
een feit. 
Een groepje dames wordt deze ochtend in de watten 
gelegd door een team van vrijwilligers en genieten onder 
meer van een fijne ontspannende massage, persoonlijk 
kleuradvies en natuurlijk een heerlijk soepje. 
 

 
Helaas gooit Corona al snel weer roet in het eten, de maatregelen worden 
aangescherpt en een aantal geplande activiteiten en workshops moeten worden 
afgeblazen, waaronder een workshop van Eric-Jan de Smaakman, een lezing van 
Evelien van der Werff en de geplande kerstbrunch voor mensen die met kerst alleen 
zijn. 
 
 
Na onze open dag/kerstfair en nog net voordat er in de 
persconferentie een nieuwe lockdown wordt 
aangekondigd, krijgen we bezoek van Henk Poort en een 
collega van Twente Hart Safe. De heren verrassen ons met 
een eigen AED apparaat, de toezegging tot onderhoud en 
een aantal mensen op te leiden. HARTverwarmend! 
 
 

 
 
 
Debby Nijenhuis brengt Nije bollen van Nollen naar RIBW, 
het initiatief dat gekozen is uit de vele inzendingen tijdens 
de actie. Helaas is in deze maatschappij  
nog te weinig ruimte en begrip voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. 
RIBW ondersteunt deze mensen bij het vormgeven van 
hun dagelijks leven. 
 



CIJFERS 
 

In 2021 waren er 685 bezoekers bij de Nije Stichting, dit is een daling van 16,1% ten 
opzichte van 2020, te wijten aan het feit dat we huisloos waren en tijdelijk gesloten 
moesten blijven vanwege Corona maatregelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acties en donaties 
 
Oliebollenactie Bakkerij Nollen 2020   € 10.500,00 
KWF Huis in Actie 2021     € 18.678,16 
Loterijen i.s.m. KWF     € 4.122,29 
Evelien brengt Geluk     € 256,45 
Statiegeldactie Jumbo de Jong Losser   € 396,00 
Collecte Protestantse Gemeente Waterstaatskerk € 419,65 
Statiegeldactie Albert Heijn Boekeloseweg Hengelo € 379,55 
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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?
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! 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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).
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Activa Passiva

" Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende$activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa %%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%

%

%%

%

%

%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

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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# Staat van baten en lasten 

Baten

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

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van alle baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten
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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.


	1.20: Off
	1.21: Off
	1.22: Off
	1.23: Chronisch zieken
	1.24: Off
	1.25: Off
	1.26: Off
	1.27: Off
	1.28: Off
	1.29: Off
	1.30: Off
	1.31: Off
	1.32: Off
	1.33: Off
	1.34: Off
	1.35: Off
	1.36: Off
	1.37: Off
	1.38: Off
	1.39: PatiÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â«nten
	1.40: Off
	1.41: Off
	1.42: Off
	1.43: Off
	1.44: Off
	1.45: Off
	1.46: Off
	1.47: Off
	1.48: Off
	1.49: Off
	1.50: Off


