Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Hoop

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 8 0 0 1

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

Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht

Telefoonnummer

0 7 8 6 1 1 1 1 1 1

E-mailadres

info@dehoop.org

Website (*)

www.dehoop.org

RSIN (**)

0 0 3 8 2 7 1 9 7

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Welzijn - Verzorging en opvang
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4 2 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 0 6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. de Gruijter

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

I. Blom-Vrijmoeth

Algemeen bestuurslid

H.J.H. Kuijpers

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft met name ten doel om te voorzien in hulpverlening naar Bijbelse
normen aan personen met:
a. een psychiatrische aandoening
b. een psychische aandoening
c. psychosociale problematiek
d. een verstandelijke beperking.

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 Hoop biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische en
verslavingsproblemen. We maken de beweging om deze zorg in toenemende mate
ambulant aan te bieden, integraal aan te bieden en vanuit de context van de cliënt.
Er wordt gewerkt vanuit meerdere op elkaar afgestemde contexten, zoals de
psychotherapeutische context, de medisch-psychiatrische context, de
medisch-somatische context, de pastorale context, de ervaringsdeskundige context.
Bij niet alle doelgroepen gebeurt dit op dezelfde manier. Bij een niet-intensief traject
van enkele gesprekken, zal de nadruk meer liggen op de psychotherapeutische
context, bijvoorbeeld gecombineerd met een aanbod vanuit informele zorg. Bij
intensieve zorg voor cliënten met zwaardere psychiatrische problematiek zal de inzet
vanuit de verschillende contexten intensiever zijn.
Door het bieden van de genoemde hulpverlening geven we vorm aan onze statutaire
doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De financiële middelen van De Hoop bestaan volgens de statuten uit:
a. het vermogen van de stichting en de inkomsten daaruit.
b. inkomsten uit activiteiten van de stichting.
c. subsidies, contributies, schenkingen, erfstellingen en legaten.
d. alle andere wettige baten.
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Algemeen (vervolg)
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 verkregen inkomsten worden primair besteed aan de activiteiten van de stichting,
zoals de hiervoor genoemde hulpverlening.
Daarnaast kunnen inkomsten besteed worden aan alle kosten die hier indirect uit voort
komen, zoals overhead, ict, investeringen en dergelijke.
De stichting heeft een beperkte financiële reserve op de spaarrekening om
tegenvallers te kunnen opvangen.

https://www.dehoop.org/anbi/

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

Binnen De Hoop ggz is CAO GGZ van toepassing.

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.

Zie jaarrekening en jaarverslag.

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

https://www.dehoop.org/anbi/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€ 10.009.854

€

8.491.816

Financiële vaste activa

€

€

111.412

€

8.603.228

289.991

+

€ 10.299.845
Voorraden

€

8.316

€

8.716

Vorderingen &
overlopende activa

€ 11.282.267

€

9.200.747

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

468.207

€

+
€ 11.758.790

141.359

+
€

Totaal

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

https://digimv8.desan.nl/archive/search

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

+

+

€

0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

2.780.961

€

2.815.011

Voorzieningen

€

461.972

€

447.967

Langlopende schulden

€

7.501.905

€

7.690.778

Kortlopende schulden

€ 11.313.797

€

7.000.294

Totaal

€ 22.058.635

9.350.822

+
€ 22.058.635

+

Passiva

+
€ 17.954.050

+

+
€ 17.954.050

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

35.800.892

€

36.068.591

Subsidies van overheden

€

2.401.481

€

476.207

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

81.251

Baten van subsidies

€

2.482.732

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.186.274

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€

42.566

€

518.773

€

996.889

1.186.274

€

996.889

3.658

€

9.342

+

+

€

39.473.556

€

37.593.595

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

72.192

€

45.521

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

213.283

€

174.360

Personeelskosten

€

30.708.150

€

29.947.944

Huisvestingskosten

€

3.509.435

€

2.963.186

Afschrijvingen

€

754.459

€

565.598

Financiële lasten

€

211.541

€

213.631

Overige lasten

€

4.038.546

€

3.425.481

Som van de lasten

€

39.507.606

€

37.335.721

Saldo van baten en lasten

€

-34.050

€

257.874

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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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.

https://digimv8.desan.nl/archive/search

Open

