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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.
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	1: 
	8: Mevrouw G. Kalfsbeek
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 306
	16_ML: Het beiden van maatschappelijke opvang en ondersteuning aan clienten die vanwege

psychosociale nood elders buiten hun normale woonsituatie onderdak moeten zoeken, 

dak- of thuisloos zijn, dan wel in deze situatie dreigen te raken. Wij bieden opvang, 


hulp bij woen en ambulante ondersteuning. Wij helpen mensen om de draad weer op 

te pakken. Samen zeken we naar oplossingen. Zo zorgen we voor een positieve 

wending naar een veilig, eigen leven. Dát is onze missie. 
	13_ML: Stichting Groep Zienn - Het Kopland
	0: Stichting Zienn, ook genaamd Wender
	5: www.wender.nl
	2: Oostergoweg 1d
	4_EM: info@wender.nl
	1_KVK: 01124315
	6_RSIN: 852317955
	3_TEL: 0880663000
	18_ML: Bij Wender vinden we dat ieder mens een veilig, eigen leven verdient. Te beginnen met een vertrouwde plek. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommigen is het lastig om het leven op orde te houden. Wender is er voor hen.

We helpen jongeren, ouderen, vrouwen, mannen en gezinnen bij wie van alles speelt in het leven. Denk aan dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld.

Voor een goede ondersteuning en begeleiding van clienten gebruiken we de methodiek Krachtwerk. Krachtwerk gaat uit van de eigen krachtem en talenten van clienten. We helpen hen om dit zelf te ontdekken en zo vorm te geven aan de begeleiding. De begeleider is er vooral op de client te ondersteunen.
	19_ML: De instelling krijgt inkomsten vanuit:
- Wet langdurige zorg
- Jeugdwet 
- Wet maatschappelijke onderstuening
- Ministerie van Justitie en Veiligheid bekostigt de forensische zorg
- Diverse subsidies
- Inkomsten uit fondsenwerving
	20_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de opvang, begeleiding en activeringen van de diverse clienten. 

Vermogen wordt aangehoudenn op bank- en spaarrekeningen. 
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: Het beloningsbeleid is conform de NVTZ Bestuurders in Zorg & Welzijn, de Wet 

normering topinkomens en conform de CAO Zorg & Welzijn. 
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: www.wender.nl
	knop: 
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	9_GT: 10021549
	10_GT: 17409187

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021
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	5_GT: 17734690

	4: 
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	3_GT: 519147
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	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 16310373
	2_A7: 9795417
	3_A7: 1423213
	4_A7: 27529003
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 27529003
	11_A7: 19194986
	17_A7: 26940948
	12_A7: 681304
	18_A7: -29122
	13_A7: 
	19_A7: 558933
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 7064658

	2: 
	1_A7: 13846424
	2_A7: 9985705
	3_A7: 2145192
	4_A7: 25977321
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 25977321
	11_A7: 17959492
	17_A7: 25084575
	12_A7: 709496
	18_A7: -12571
	13_A7: 
	19_A7: 880175
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 6415587

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=zienn
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