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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: J. Purmer
	10: D.M. Berndsen
	9: L. Ypma
	12: S.C.A. van der Veen
	11: J.A. Gortworst
	7_A4: 306
	16_ML: 1. De Stichting heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, uitbuiting in relaties en kindermishandeling, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang/nut dienen.Nagenoeg alle uitgaven van de Stichting dienen algemeen nuttig te worden besteed.
	13_ML: T. Vissers was tot 31/03/21 voorziter van de RvT. Hierna heeft J. Purmer het voorzitterschap op zich genomen.
	0: Stichting Blijf Groep
	5: www.blijfgroep.nl
	2: Postbus 2938
	4_EM: info@blijfgroep.nl
	1_KVK: 34126509
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0882342400
	18_ML: De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:1. het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld;2. het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld.
	19_ML: Subsidie, fondsen en eigen bijdrage clienten
	20_ML: 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;b. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren;c. schenkingen, legaten en erfstellingen;d. opbrengsten van belegde middelen;e. subsidies en andere bijdragen;f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;g. alle andere wettige verkrijgingen en baten.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur na verkregen Schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.
	21: 
	_MLT: https://www.blijfgroep.nl/wp-content/uploads/2019/12/20211201-Strategieplan-2022-2025-def..pdf
	knop: 

	22_ML: 11. De raad van toezicht bepaalt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, en regelingen en adviezen voor de branche W&MD.Het beloningsbeleid voor overig personeel wordt conform CAO welzijn/Jeugdhulp uitgevoerd.
	23_ML: Zie jaarverslag
	24: 
	_MLT: https://www.blijfgroep.nl/wp-content/uploads/2019/12/Jaarverslag-Blijf-Groep-2021.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 301813
	6_GT: 627759
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 160909
	8_GT: 9764776
	4_GT: 462722
	9_GT: 10392535
	10_GT: 10855257

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 365309
	6_GT: 1720512
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 166258
	8_GT: 7650830
	4_GT: 531567
	9_GT: 9371342
	10_GT: 9902909

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 1698747
	1_GT: 5676474
	3_GT: 
	4_GT: 3480036
	5_GT: 10855257

	4: 
	2_GT: 1386056
	1_GT: 5102021
	3_GT: 
	4_GT: 3414832
	5_GT: 9902909

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen. Hiervan is enkel de algemene reserve (2,7mln) vrij besteedbaar.

	3: 
	1: 
	1_A7: 679156
	2_A7: 27790242
	3_A7: 114473
	4_A7: 28583871
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 795203
	9_A7: 795203
	10_A7: 29379074
	11_A7: 22371341
	17_A7: 28767194
	12_A7: 63496
	18_A7: -37426
	13_A7: 3537714
	19_A7: 574454
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 2794643

	2: 
	1_A7: 656844
	2_A7: 25420991
	3_A7: 95431
	4_A7: 26173266
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 1185616
	9_A7: 1185616
	10_A7: 27358882
	11_A7: 20570941
	17_A7: 27339973
	12_A7: 60603
	18_A7: -14128
	13_A7: 3405033
	19_A7: 4781
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 3303396

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Een groot deel van het positieve resultaat is ontstaan uit boekhoudkundige aanpassingen. Zo heeft de gemeente Amsterdam ons toegestaan een vordering toe te voegen aan onze bestemmingsreserve en heeft de gemeente Almere een nabetaling gedaan over het jaar 2020 voor Veilig Thuis Flevoland.
	JV: 
	_MLT: https://www.blijfgroep.nl/wp-content/uploads/2019/12/Jaarverslag-Blijf-Groep-2021.pdf
	knop: 




