Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
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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

Aantal medewerkers (*)

3 7 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

I. Blom-Vrijmoeth

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

P.G.F. Vel Tromp

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 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.

(**) 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?

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.

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden primair besteed aan de activiteiten van de stichting,
zoals de hiervoor genoemde hulpverlening.

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

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/

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).

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

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

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

€

793.886

€

791.863

Materiële vaste activa

€

8.494.578

€

9.217.991

Financiële vaste activa

€

102.486

€

294.210

€

9.390.950

+

€ 10.304.064

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 11.762.417

€ 11.278.048

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

8.800

3.010.371

€

+
€ 14.781.588

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

€

2.715.954

€

2.780.961

Voorzieningen

€

798.755

€

461.972

Langlopende schulden

€

6.904.111

€

7.501.905

Kortlopende schulden

€ 13.753.718

Totaal

€ 24.172.538

€ 11.313.797

8.316

468.207

+
€ 11.754.571

+
Totaal

+

31-12-2021

€ 24.172.538

https://dehoop.org/bestuur-en-toezicht/

+
€ 22.058.635

+

+
€ 22.058.635
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

38.789.918

€

34.579.878

Subsidies

€

1.456.824

€

2.482.732

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.033.562

€

2.407.288

Som der bedrijfsopbrengsten

€

42.280.304

€

39.469.898

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

42.280.304

€

39.469.898

Personeelskosten

€

31.444.158

€

30.708.150

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

983.691

€

754.459

Huisvestingslasten

€

3.634.470

€

3.600.457

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

6.098.669

Som der bedrijfslasten

€

42.160.988

Saldo financiële baten en lasten

€

-184.323

Resultaat

€

-65.007

Totaal baten

Lasten

+

+

€

4.232.999

€

39.296.065

€

-207.883

€

-34.050

+

+
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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.

Overige bedrijfsopbrengsten inclusief giften (van Stichting Vrienden van De Hoop en
niet-particulieren): 2021: € 755.400, 2020: € 1.186.274.

https://dehoop.org/bestuur-en-toezicht/

Open

