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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
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	1: 
	8: Drs. J.G.A van Hoek
	10: 
	9: 
	12: 
	11: Drs. A.H van Steensel-Schaeffer, MBA
	7_A4: 4094
	16_ML: Ipse de Bruggen biedt zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf (wonen) met daarnaast als belangrijkste voorzieningen dagactiviteitencentra, orthopedagogische behandelcentra en kinderdienstencentra. Daarnaast wordt zowel ambulante als klinische forensische zorg geboden.Ipse de Bruggen wil door haar uitstekende zorg aan haar cliënten , dat de clienten ook zoveel als mogelijk regie hebben over hun eigen leven door zelfgemaakte keuzes. Cliënten ervaren door onze zorg een goed leven, waarbij ze ons waarderen voor de aandacht, de huiselijkheid en de hulp die we ze bieden als het nodig is.
	13_ML: 
	0: Stichting Ipse de Bruggen
	5: www.ipsedebruggen.nl
	2: Louis Braillelaan 42, 2719 EK Zoetermeer
	4_EM: info@ipsedebruggen.nl
	1_KVK: 27321808
	6_RSIN: 819625711
	3_TEL: 8009988777
	18_ML: Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat jij een goed leven hebt. Daarom bieden we jou de best mogelijke zorg en begeleiding. 
	19_ML: Inkomsten uit zorgprestaties (WLZ) en maatschappelijke ondersteuning (jeugdwet en WMO) en (overheid)subsidies (DBBC zorgproducten).
	20_ML: * Clientenzorg verblijf
* Clientenzorg dagbesteding / ambulante zorg
* De componenten voor NHC(Normatieve HuivestingsComponent) wordt gebruikt voor investeringen instandhouden vastgoed alsmede het verduurzamen van het vastgoed.
* De componenten voor NIC (Normatieve Inventariscomponent) wordt gebruikt voor het instandhouden van de inboedel.
* Reserves zijn er ook, die worden aangehouden om te voldoen aan criteria van banken en andere steakholders.
	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: WNT verantwoording (zie de Url van de jaarrekening van Stg Ipse de Bruggen)VGN CAO gehandicapte zorg personeel
	23_ML: * Clientenzorg
* Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
* Instandenhouden vastgoed en het verduurzamen vastgoed, uitvoering Green deal.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 200151310
	6_GT: 21783986
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 76561764
	4_GT: 200151310
	9_GT: 98345750
	10_GT: 298497060

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 204429350
	6_GT: 20807804
	7_GT: 0
	5_GT: 24987
	3_GT: 0
	8_GT: 69800368
	4_GT: 204429350
	9_GT: 90633159
	10_GT: 295062509

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 7594417
	1_GT: 126308380
	3_GT: 94320601
	4_GT: 70273662
	5_GT: 298497060

	4: 
	2_GT: 8352631
	1_GT: 108792814
	3_GT: 101954209
	4_GT: 75962855
	5_GT: 295062509

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

	5_ML: zie Url Jaarrekening Stg Ipse de Bruggen
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	1: 
	1_A7: 343651299
	2_A7: 6235656
	3_A7: 13566352
	4_A7: 363453307
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 363453307
	11_A7: 253651253
	17_A7: 343341387
	12_A7: 18295898
	18_A7: -2596354
	13_A7: 23025093
	19_A7: 17515566
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 48369143

	2: 
	1_A7: 331555066
	2_A7: 11428467
	3_A7: 6170818
	4_A7: 349154351
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 349154351
	11_A7: 247897090
	17_A7: 337038282
	12_A7: 18581313
	18_A7: -2805260
	13_A7: 21944896
	19_A7: 9310809
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 48614983

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: zie Url Jaarrekening Stg Ipse de Bruggen
	JV: 
	_MLT: https://digimv8.desan.nl/archive/search/results? year=2021&town=zoetermeer&organization=ipse%20de%20bruggen
	knop: 




