Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 5 6 1 1

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

Bosboomstraat 1, 3582 KE UTRECHT

Telefoonnummer

0 8 8 2 5 0 5 0 0 0

E-mailadres

secrrvb@diakhuis.nl

Website (*)

https://www.diakonessenhuis.nl/stichting-vrienden-diakonessenhuis

RSIN (**)

0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer J.M.M. Taks

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

De heer M. Wiesenekker

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het aan de stichting Diakonessenhuis ter beschikking stellen van middelen voor de
bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd
kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Tot de doelstelling behoort niet het
verstrekken van financiële middelen ter vereffening van exploitatietekorten van het
Diakonessenhuis’

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

02 van 06

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?

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis wil haar doelstelling bereiken door het
werven van ‘Vrienden’ (particuliere donateurs en bedrijven en het verkrijgen van
subsidies). Van Vrienden wordt verwacht dat zij (liefst voor een periode van ten minste
drie jaar) een vast bedrag overmaken aan de Stichting Vrienden van het
Diakonessenhuis. Het is mogelijk een algemene gift te geven of een (deel)project te
adopteren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis krijgt inkomsten door:
a. Fondsvermogen beheer;
b. Pacht terreinen in eigendom;
c. Het verkrijgen van giften, legaten en erfstellingen;
d. Het verkrijgen van bijdragen en subsidies en al wat verder op wettige wijze wordt
verkregen.

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).

De verkregen middelen worden besteed aan voorzieningen en activiteiten van Stichting
Diakonessenhuis die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de
reguliere exploitatie.

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

https://www.diakonessenhuis.nl/stichting-vrienden-diakonessenh
uis

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).

Leden van de raad van bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de
stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
De Stichting heeft geen personeel.

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.

Opgenomen in jaarverslag

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

https://www.diakonessenhuis.nl/stichting-vrienden-diakonesse
nhuis

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

22.644

22.644

€

+

€

22.644

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.308.230

€

19.067

Effecten

€

1.467.547

€

3.097.358

Liquide middelen

€

393.209

€

2.006.385

+
22.644

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

€

76.409

Totaal

€

5.191.630

5.115.221

5.103.063

€

42.391

€

5.145.454

€

+
€

5.168.986

€

5.191.630

+
€

5.122.810

€

5.145.454

+
Totaal

31-12-2021

+

https://www.diakonessenhuis.nl/stichting-vrienden-diakonessenhuis

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

645.932

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

€

144.221

645.932

€

144.221

1.135

€

62

+

+

Overige baten

+

€
€

1.135

+
62

+
Totaal baten

€

+
€

647.067

144.283

Lasten
Personeelskosten

€

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

634.910

Som der bedrijfslasten

€

634.910

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

+

+
12.157

€

217.057

€

217.057

€
€

+

+
-72.774
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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.

Link naar jaarrekening

https://www.diakonessenhuis.nl/stichting-vrienden-diakonessenh
uis

Open

