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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Wijkwieg
7 5 9 6 7 2 5 1

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

Jan van Nassaustraat 17
0 8 5 0 0 6 7 6 0 0

E-mailadres

info@wijkwieg.nl

Website (*)

www.wijkwieg.nl

RSIN (**)

8 6 0 4 6 1 1 5 4

Aantal medewerkers (*)

2 , 1 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.A. Heutink

Secretaris

S. Brouwer

Penningmeester

A.J. van Gaalen - Wagterveld

Algemeen bestuurslid

M.M. Grégoire - Meissner

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en begeleiden van jonge
(aanstaande) moeders (die vanwege geloof of andere redenen niet meer
thuis kunnen wonen) tijdens de zwangerschap en daarna en hun
(ongeboren) kinderen, teneinde deze kinderen een veilige en kansrijke
start in het leven te bieden en daartoe alles te verrichten dat met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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?

Het leveren van Jeugdhulp, 24/7 zorg en onderstening aan clienten door
zorgprofessionals. Ondersteuning, 24/7, door vrijwilligers bij de dagbesteding en
huishoudelijke taken. Clienten verblijven gedurende de periode van de zorg in het
pand van De Wijkwieg. De zorg wordt verleend op basis van een
zorgindicatie/-beschikking, maar er wordt ook zorg verleend aan clienten die geen
indicatie/beschikking hebben.
Hulplijn die 24/7 bereikbaar is (via telefoon, whatsapp of mail) voor hulp, vragen en
informatie.
Beschikbaar stellen van een crisiskamer voor acute opvang.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zorggelden vanuit de Jeugdwet en/of WMO.
Giften en dontaties
Vrijwilligers

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.

De overeengekomen en benodigde zorg wordt verleend door een team van
professionals die in loondienst zijn.
Een groep van circa 60 vrijwilligers zet zich regelmatig in voor praktische
ondersteuning en het draaien van diensten binnen het pand van De Wijkwieg.
Aanmeldcoordinator/gastvrouw die op vrijwillige basis de hulplijn beheert, de
aanmeldingen verzorgt, contacten met diverse partijen onderhoudt en andere zaken
organiseert voor De Wijkwieg.
Giften en donaties worden gebruikt voor het kunnen financieren van de zorg die wordt
verleend aan clienten waarvoor geen zorggelden worden ontvangen, zorg en verblijf
van clienten aan het einde van hun zwangerschap, en het financieren van
moeders/baby die via de hulplijn (praktische) hulp nodig hebben.
Op de spaarrekening wordt een reserve aangehouden om zeker te stellen dat ook in
de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.

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

Zowel het bestuur als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Het salaris voor het personeel is conform CAO Jeugdzorg.

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.

Uitbreiding van het zorgteam met een GZ-psycholoog en een verpleekundige.
Lidmaatschap aangegaan bij een Zorgcooperatie.
Behalen van de ISO-certificering.
Zorg met verblijf verleend aan in totaal 15 moeders en 17 baby's/peuters, waarvan
voor 1 moeder en 1 baby geen zorggelden zijn ontvangen. Daarnaast in 2021
meerdere clienten aan het einde van de zwangerschap ontvangen, terwijl zorggelden
pas vanaf de bevalling zijn ontvangen.
Uitvoeren van een hulplijn die 24-uur per dag bereikbaar is voor hulpaanvragen,
vragen en informatie.
Werven en trainen van vrijwillgers.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

35.673

Financiële vaste activa

€

2.500

€

38.173

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

37.253

€

+

€

+
37.253

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

45.202

Totaal

€

470.517

425.315

184.285

€

12.264

€

196.549

€
€

161.272

4.230

€
271.072

€

+
€

432.344

€

470.517

155.066

+
€

159.296

€

196.549

+
Totaal

31-12-2021

Specificatie eigen vermogen per 31-12-2021:
Continuiteitsreserve: € 400.000
Bestemmingsfonds: € 4.000
Overige reserves: € 21.315

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

406.723

€

0

Giften & donaties particulieren

€

122.182

€

165.168

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.000

Som der overige opbrengsten

€

123.182

406.723

0

€

+

€

+

Overige baten

+

€

21.450

€

186.618

+

+

€

529.905

€

186.618

Personeelskosten

€

156.868

€

25.669

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.097

€

1.915

Huisvestingslasten

€

67.820

€

9.554

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

275.584

Som der bedrijfslasten

€

508.369

Saldo financiële baten en lasten

€

-221

Resultaat

€

21.315

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

8.357

€

45.495

€

-203

€

140.920

+

+
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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.

Het vrijwilligerswerk in 2021 is gekaptaliseerd op € 176.875.

Open

