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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.



03 van 06

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: Gerbrig Dijkstra
	10: Vacant
	9: Jack ten Haaf
	12: 
	11: 
	7_A4: 5
	16_ML:  Het bieden van een warm thuis aan dak en thuisloze inwoners vanaf 
achttien (18) jaar van Arnhem gecombineerd met een individueel 
begeleidingstraject met het doel te werken aan persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. 
b. Daarnaast streeft de stichting het na, een schakel te zijn in de keten van 
de maatschappelijk opvang in Arnhem, voor mensen die zich in de 
bestaande opvang niet thuis voelen of door hun specifieke zorgvraag 
tussen wal en schip vallen. 
c. Het bieden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een 
langdurige hulpvraag die voortdurend vierentwintig (24) uur/zeven (7) 
dagen per week toezicht en/of begeleiding nodig hebben.
	13_ML: 
	0: Stichting Het Droombankje
	5: www.hetdroombankje.nl
	2: Doelenstraat 28
	4_EM: info@hetdroombankje.nl
	1_KVK: 67508138
	6_RSIN: 857037699
	3_TEL: 0616469126
	18_ML: De stichting  vangt op en begeleid dak en thuisloze inwoners van Arnhem gedurende het hele jaar 2021.  Het Droombankje heeft 21 individuele plekken en 4 gezinsplekken.  Vanaf 01-10-2021 heeft het Droombankje een tussenhuis in Nijmegen waar we 17 individuele plekken bieden voor dak en thuisloze inwoners van Nijmegen. 
Het Droombankje biedt dagelijks begeleiding op de woonvoorzieningen op werkdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur en in het weekend van 14.00 uur tot 19.00 uur. 
	19_ML: Het inkomen/ vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, inkomsten vanuit WMO en WLZ.
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingen en baten.
	20_ML: Ontvangen subsidiegelden worden besteed aan salarissen personeel en een gedeelte van de exploitatie kosten van woonvoorzieningen.  We bieden een passende woonomgeving voor volwassenen, (alleenstaande) ouders met kinderen en jongeren van 18 t/m 23 jaar. Naast een passende woonomgeving bieden we een individueel begeleidingstraject welke aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. De hulpvragen zijn vaak uiteenlopend waardoor we altijd een maatwerktraject aanbieden. We starten dit traject direct als de cliënt instroomt, we kennen geen wachttijd. In dit traject richten we onze aandacht op schulden, omgaan met psychische problemen, zinvolle dag invulling, sociaal herstel, veiligheid, zingeving, gezonde levensstijl en ondersteuning bij uitstroom naar zelfstandig wonen. We zetten onze expertise ook in bij terugval in oude patronen en preventie. Deze aandachtsgebieden pakken we in samenhang aan, hierin werken we nauw samen met een GZ- psycholoog welke is verbonden aan het Droombankje. Deze verzorgd op verzoek diagnostisch onderzoek en start een voortraject in het geval van een wachtlijst bij een GGZ-aanbieder. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: De raad van toezicht( beleidsbepalend orgaan) werkt vrijwilliger en ontvangt geen vergoedingen.
De directeur/ bestuurder is in loondienst, net als het personeel.
Zij ontvangen salaris aan de hand van functie en ervaring, inschaling volgens het functieboek CAO Sociaal werk.

	23_ML: Zie activiteitenverslag
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 23211
	6_GT: 4505
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 75700
	4_GT: 
	9_GT: 
	10_GT: 

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 8509
	6_GT: 1326
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 122826
	4_GT: 
	9_GT: 
	10_GT: 

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 49843
	3_GT: 
	4_GT: 53573
	5_GT: 

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 111699
	3_GT: 
	4_GT: 20962
	5_GT: 

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

	5_ML: Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten, van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

	3: 
	1: 
	1_A7: 149307
	2_A7: 347777
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 56157
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 386363
	17_A7: 
	12_A7: 2325
	18_A7: -695
	13_A7: 189333
	19_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 35677

	2: 
	1_A7: 301985
	2_A7: 138173
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 34769
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 267559
	17_A7: 
	12_A7: 1391
	18_A7: -412
	13_A7: 169346
	19_A7: 
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 19689

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
 
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.
 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




