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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Blijf Groep

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 3 4 1 2 6 5 0 9

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

Postbus 2938 1000CX Amsterdam

Telefoonnummer

0 8 8 2 3 4 2 4 0 0

E-mailadres

Info@blijfgroep.nl

Website (*)

www.Blijfgroep.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

2 8 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

T. Visser

Secretaris

L. Ypma

Penningmeester

D.M. Berndsen

Algemeen bestuurslid

J. Purmer

Algemeen bestuurslid

S.C.A. van der Veen

Overige informatie
bestuur (*)

M.B. Keijser was in 2020 lid van de RvT t/m 30/06/20. Alle functies, behalve de
voorzitter, zijn niet formeel vastgelegd.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Blijf Groep helpt huiselijk geweld te stoppen.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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?

Wij zijn er voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met
betrokkenen werken we daarom aan het inschatten en in kaart brengen van de aard en
ernst van het geweld, opheffen van acute onveiligheid en aan oplossingen voor een
toekomst zonder geweld. Wij staan voor een duurzame aanpak van geweld en het
scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel. Ons uitgangspunt is
het geweld te stoppen en veiligheid te creeeren door hulp op maat.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie, fondsen en eigen bijdrage clienten

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).

Blijf Groep biedt hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.
Het vermogen van de instelling is gestald op spaarrekeningen.

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

https://www.blijfgroep.nl/wp-content/uploads/2019/11/Strategiepla
n-2019-2021-DEF.pdf

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).

Het beloningsbeleid wordt conform CAO welzijn/Jeugdhulp en de WNT uitgevoerd

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 jaarverslag

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

https://www.blijfgroep.nl/publicaties/jaarverslag-blijf-groep-202
0/

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

365.309

Financiële vaste activa

€

166.258

€

531.567

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+

€

345.628

€

161.331

€

506.959

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

5.102.021

€

5.097.240

Voorzieningen

€

1.386.056

€

1.559.365

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

3.414.832

Totaal

€

9.902.909

€
€

2.095.558

€

8.752.163

€
€

1.720.512

1.267.517

€
7.650.830

€

+
€

9.371.342

€

9.902.909

6.977.687

+
€

8.245.204

€

8.752.163

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen. Hiervan is enkel de algemene reserve (2,7mln) vrij
besteedbaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

656.844

€

589.961

Subsidies

€

25.420.991

€

24.103.211

Overige bedrijfsopbrengsten

€

95.431

€

46.514

Som der bedrijfsopbrengsten

€

26.173.266

€

24.739.686

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

1.185.616

Som der overige opbrengsten

€

1.185.616

+

€

917.585

€

917.585

+

+

€

27.358.882

€

25.657.271

Personeelskosten

€

20.570.941

€

18.933.631

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

60.603

€

37.271

Huisvestingslasten

€

3.405.033

€

3.410.792

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

3.303.396

Som der bedrijfslasten

€

27.339.973

Saldo financiële baten en lasten

€

-14.128

Resultaat

€

4.781

Totaal baten

+

Lasten

+

+

€

2.673.392

€

25.055.086

€

1.356

€

603.541

+

+
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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.

De opbrengsten dekken net de kosten in 2020, door goede budgetbewaking, waarmee
een positief resultaat van 4.000 is behaald.

https://www.blijfgroep.nl/publicaties/jaarverslag-blijf-groep-2020/

Open

