Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting maatschappelijke dienstverlening De Kern

Nummer Kamer van
Koophandel

0 5 0 6 4 7 5 4

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

Bitterstraat 57 8011 XK Zwolle

Telefoonnummer

0 3 8 4 5 6 9 7 0 0

E-mailadres

sec@stdekern.nl

Website (*)

www.stdekern.nl

RSIN (**)

8 0 8 3 1 1 8 2 7
8 4

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Niet van toepassing

Secretaris

Niet van toepassing

Penningmeester

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Overige informatie
bestuur (*)

Statutair bestuur van Stichting maatschappelijke dienstverlening De Kern betreft
rechtspersoon Stichting Dimence Groep.

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

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg, het
welzijn en het verlenen van maatschappelijke dienstverlening.

(*) 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?

Zie link naar beleidsplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie link naar beleidsplan

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).

Zie link naar beleidsplan

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

https://www.stdekern.nl/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).

De Kern valt onder de gezamenlijke directie van de stichtingen WijZ, De Kern en
Jeugd ggz. Medewerkers van De Kern ontvangen salaris volgens de CAO Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op
basis van hun kennis en ervaring. De Kern hanteert de gedragscode “Governance
code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”, opgesteld door de MO groep.

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 Kern stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van
mensen te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De Kern
richt zich op mensen van alle leeftijden, die het meest kwetsbaar zijn.

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

De activiteiten van De Kern bestaan uit:
- Divere groepswerkactiviteiten
- Hulp bij orde in geldzaken en administratie
- Hulp bij psychische problemen
- Hulp bij verwerkingsproblemen
- Maatschappelijk werk op school
- Hulp bij huiselijk geweld
- Online ondersteuningsmogelijkheden
- Prostitutiehulpverlening

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

49.934

€

115.428

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

49.934

€

115.428

+

Voorraden

€

8

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.744.567

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

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

€

868.074

€

1.250.639

Voorzieningen

€

351.428

€

117.792

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

3.019.742

Totaal

€

4.239.244

€
€

1.678.761

€

3.047.192

2.687.528

€
1.444.735

€

+
€

4.189.310

€

4.239.244

244.236

+
€

2.931.764

€

3.047.192

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

Liquide middelen en kortlopende schulden; de stijging van de post liquide middelen wordt veroorzaakt, doordat de kortlopende schulden ook zijn
gestegen. De post kortlopende schulden dient op enig moment te worden betaald, waardoor de liquide middelen op dat moment ook zullen dalen.
Eigen vermogen: daling wordt veroorzaakt door negatief resultaat 2020.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

5.619.666

€

6.478.206

Subsidies

€

218.814

€

85.944

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.141.174

€

1.075.691

Som der bedrijfsopbrengsten

€

6.979.654

€

7.639.841

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

6.979.654

€

7.639.841

Personeelskosten

€

6.743.683

€

6.968.289

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

84.636

€

100.888

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

544.244

Som der bedrijfslasten

€

7.372.563

Saldo financiële baten en lasten

€

10.344

Resultaat

€

-382.565

Totaal baten

Lasten

+

+

€

652.404

€

7.721.581

€

10.288

€

-71.452

+

+
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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.

Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning: daling door
verschuiving van opbrengsten van gemeenten naar overige opbrengsten.
Subsidies: hieronder is de zorgbonus verantwoord.
Overige opbrengsten: stijging tov vorig jaar door verschuiving van opbrengsten van
gemeenten van opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.
Personeelskosten; onder de personeelskosten is de uitbetaling van de zorgbonus
verantwoord.
Overige bedrijfskosten; onder de post overige bedrijfskosten vallen onder andere
kosten voor kantoorbenodigheden, automatering, verzekeringen, telefonie,
communicatie, belastingen, patiëntgebonden kosten, voedingsmiddelen, accountantsen advieskosten.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

