Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Win en Leef
4 1 1 3 5 8 2 6

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

Brielselaan 69, 3081 AA Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.W. de Jong (bestuurder-directeur)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden.

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?

Het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het
woord in het bijzonder aan armen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en of
sociaal-psychologisch zwakkeren zulks al dan niet op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet en/of op grond van een (zorg)
verzekering als gedefinieerd in de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet.
Het (doen) in stand houden van een zorginstelling die is toegelaten conform de Wet
Toelating Zorginstellingen en welke zorg en/of begeleiding verleend als gedefinieerd in
de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke
ondersteuning en/of de Jeugdwet ten behoeve van de in deze wetten benoemde
doelgroepen, in het bijzonder de hiervoor genoemde doelgroep.

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 hanteert een praktische, stap voor stap aanpak met als doel om de
cliënten voorwaarts te brengen vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een
mogelijkheid is om de kwaliteit van leven te verbeteren. De omgang van onze
begeleiders met cliënten kenmerkt zich door toewijding en betrokkenheid. Deze
werkwijze is onder andere gebaseerd op de presentietheorie. De doelstelling in het
begeleidingstraject is dat cliënten binnen hun capaciteit zelfredzaam worden. Om dit te
realiseren maken we gebruik van de methodiek “oplossingsgericht werken”. Elke
cliënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze professionals ondersteunen
de cliënt op verschillende levensgebieden, zoals: het sociaal- en persoonlijk
functioneren, het psychisch functioneren, financiële- en maatschappelijke zaken,
dagbesteding, huishouden en hygiëne.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Wmo vergoedingen voor de door de stichting, als onderaannemer, verleende diensten
op het gebied van ondersteuning en begeleiding van clienten en een gering aantal
giften.
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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).

De inkomsten worden besteed aan personeelskosten, huisvesting en overige kosten.
Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van bank- en spaarrekeningen.

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

Open

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

Beloning vindt plaats overeenkomstig de CAO Sociaal Werk, Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening.

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.

De begeleiding van clienten wordt gerealiseerd door middel van persoonlijke
gesprekken, groepsactiviteiten, dagbestedingsprojecten en praktische ondersteuning.
De begeleider neemt indien mogelijk gaandeweg steeds meer een coachende rol in.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

14.076

16.710

€

+

€

14.076

+
16.710

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

79.353

€

+

212.572

+
€

281.823

€

295.899

€

+

265.447

+
€

231.594

265.447

60.415

€
202.470

231.594

31-12-2020 (*)

€

272.987

+

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

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

64.305

Totaal

€

295.899

+
€

289.697

€

24.250

€

289.697

+

+

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting binnen haar doelstellingen. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves worden
aangehouden voor aanwending aan een specifieke bestemming.
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.005

Giften

€

1.005

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

566.507

+

€
€

0

+

630.002

+
0

€

5

€

5

6.132

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

567.512

+

636.139

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

502.058

€

472.538

Huisvestingskosten

€

36.109

€

35.941

Afschrijvingen

€

6.945

€

17.709

Financiële lasten

€

1.250

€

2

Overige lasten

€

53.818

€

49.151

Som van de lasten

€

601.365

€

576.698

Saldo van baten en lasten

€

-33.853

€

59.441

€

1.185

+

1.357

+
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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.

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten voor de in het verslagjaar verleende
diensten en ontvangen giften.
in de staat van baten en lasten.
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten. De stichting heeft alle
pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Open

