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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.
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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: Dhr. J. Westerink
	10: Dhr. S. Jansen
	9: Dhr. H. Compaijen
	12: 
	11: Mw. W. Vierhout
	7_A4: 
	16_ML: Het welbevinden van de bewoners van het "Het Nieuwe Feithenhof" in Elburg bevorderen in de ruimste zin van het woord. Dit in aanvulling op de dienstverlening van WZU.
	13_ML: 
	0: Stichting De Vrienden van Het Nieuwe Feithenhof
	5: 
	2: Feithstraat 4 8081BA Elburg
	4_EM: henk_compaijen@hotmail.com
	1_KVK: 08094835
	6_RSIN: 816249660
	3_TEL: 0525684660
	18_ML: Traktaties, e.d.:
Diverse keren door het jaar heen zorgen we voor iets lekkers bij de koffie en een ijsje bij warm weer. Met Kerst en Pasen zorgen we voor een attentie in de vorm van bijv. een kerstbroodje. Ook wordt een paar keer per jaar op vis getrakteerd waaronder de traditionele vismaaltijd op 11 november. Vanwege de coronabeperkingen hebben we in 2020 een frietkraam op locatie geregeld voor een gratis friet met snack.
Activiteiten Intern:
Deelname aan voorjaarsmarkt in huis t.b.v. inkomstenwervingen én gezelligheid voor de bewoners. Presentatie over de visserij historie. Financiele bijdrage geleverd aan het zomermuziekprogramma in de vakantieperiode.
Activiteiten extern:
Inhuur van een paardentram voor een ritje rond de vesting. Bezoek aan en uitleg over de visafslag in Elburg. Opties zijn: bezoek aan het Boerderijmuseum in Oldebroek en de Zansculpturen in Elburg.

	19_ML: De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties en giften.
Daarnaast organiseert de stichting acties zoals de verkoop van erwtensoep, oliebollen, etc. Verder wordt, als de mogelijkheid daartoe weer wordt geboden, gecollecteerd voor het Oranjefonds, waarbij de opbrengst voor de helft ten goede komt van onze stichting. Ook wordt deelgenomen aan de "interne verkoopmarkt" die jaarlijks door Het Nieuwe Feithenhof wordt georganiseerd.
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan activiteiten die door het jaar heen voor de bewoners worden georganiseerd en aan periodiek iets lekkers bij de koffie en een attentie rond bepaalde feestdagen.
Ook komt het voor dat op verzoek financieel wordt bijgedragen aan activiteiten die georganiseerd worden door de afdeling Welzijn van WZU bijv. aan de muziekweken rond de vakantieperiode.
(Zie Hoofdlijnen Beleidsplan hiervoor)

Als extra actie wordt in 2021 een nieuwe voliere geschonken aan Het Nieuwe Feithenhof voor plaatsing in de nieuw aan te leggen tuin.

Het vermogen van de stichting is relatief beperkt. Het wordt aangehouden op een gewone betaalrekening.
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
	23_ML: Activiteiten 2020
Ondanks de coronaproblematiek kon het volgende worden georganiseerd:
- Inkomsten gegenereerd door verkoop van erwtensoep en via interne promotiemarkt voor volière in tuin.
De extraatjes en activiteiten voor de bewoners bestonden uit:
- Regelmatig iets lekkers bij de koffie. Bij warmweer op ijs getrakteerd.
- Zomer activiteiten w.o. bijgedragen aan de bekostiging van een “muziekkoffer”.
- Frietkraam op de locatie voor friet met snack.
- Visserijweek w.o. presentatie visserijhistorie en vismaaltijd.
- Welkomstbloemetje voor nieuwe bewoners en met Pasen en Kerst een attentie. 
Activiteitenplan 2021
- Afronden actie nieuwe volière in de tuin.
- Voorjaarsmarkt.
- Regelmatig iets lekkers bij de koffie.
- Bezoek visafslag met haring happen.
- Tochtje met de paardentram rond de vesting.
- Bezoek Museumboerderij.
- Themaweken (nog in te vullen)
- En de gebruikelijke attentie met Pasen en Kerst en welkomstbloemetje voor nieuwe bewoners.
 De activiteiten vinden plaats in nauw overleg met de afdeling Welzijn van WZU.

	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 13541
	4_GT: 0
	9_GT: 13541
	10_GT: 13541

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 13907
	4_GT: 0
	9_GT: 13907
	10_GT: 13907

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 13216
	3_GT: 
	4_GT: 325
	5_GT: 13541

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 13907
	3_GT: 
	4_GT: 
	5_GT: 13907

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Een bedrag van € 325 is gereserveerd voor toekomstige uitgaven voor een volière.

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	5_A7: 2235
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 2235
	10_A7: 2235
	11_A7: 
	17_A7: 2926
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 
	19_A7: -691
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 2926

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	5_A7: 3022
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 3022
	10_A7: 3022
	11_A7: 
	17_A7: 3357
	12_A7: 
	18_A7: 
	13_A7: 
	19_A7: -335
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 3357

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




