Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Enk Lemelerveld
7 1 8 4 7 9 6 0

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

Vilstersestraat 5, 8152 AA Lemelerveld
0 5 7 2 8 5 0 5 2 5

E-mailadres

info@stichtingdeenklemelerveld.nl

Website (*)

https://www.stichtingdeenklemelerveld.nl

RSIN (**)

8 5 8 8 7 3 0 7 2

Aantal medewerkers (*)

4 , 6 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

HMJ Holtmaat

Secretaris

HMJ Holtmaat

Penningmeester

MAF Alferink

Algemeen bestuurslid

I ten Hove

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Drecteur M. van Dam - de Graaf

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

1. De Stichting stelt zich ten doel de belangen te behartigen van mensen die
(vooalsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de reguliere arbeidsmarkt,
zoals mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke en/of psychische
beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of een re-integratieverplichting. Onder
meer door de exploitatie van een dagactiviteitencentrum in Lemelerverl en het bieden
van een passende begeleiding en/of verzorging een en ander in de ruimste zin van het
woord.
De stichting is er op gericht de participatie van mensen met een beperking aan het
maatschappelijke verkeer zoveel mogelijk te bevorderen en in stand te houden.
2. De stichting beroogt niet het maken van winst.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen.

(*) 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?

Activiteiten:
- houtbewerking (zagen, timmeren, schuren, verven, hout kloven/zagen en stapelen)
- tuinonderhoud (grasmaaien, snoeien, schoffelen)
- telen en onderhouden van moestuin, fruitbomen en bloemenweide
- vernieuwen van herbruikbare spullen
- het bereiden van een gezamenlijke lunch en appeltaarten bakken
- schilderwerkzaamheden in het atelier
- brandwerkzaamheden op hout
- fietsen repareren
- creatieve activiteiten/ inpakken industrieel werk/ onderhoud pand
De enk Lemelerveld zal (indien mogeljk) ten allen tijde nieuwe activiteiten creeren of
aanpassen vanit de wensen en behoeften van de deelnemer en klant.
Bovenstaande werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd door deelnemers. de
gemaakte producten geven zelfvertrouwen en mogelijk een stap verder naar werk.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit: - geleverde zorg door
dagbesteding betaald via de WMO, WLZ, PGB WLZ onderaannemingschap met
andere zorginstellingen/scholen speciaal onderwijs.
Daarnaast komt een klein gedeelte aan inkomsten uit de verkoop van de gemaakte
producten door de deelnemers.
En een minimaal deel aan inkosten bestaat uit giften, subsidies.

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).

Van de verkregen inkomsten wordt een groot deel het personeel betaald. Daarnaast
worden er materialen/machines enz. gekocht die nodig zijn voor de activiteiten voor de
deelnemers. Ook worden er gelden besteed aan de instandhouding van de stichting,
denk aan verzekeringspremies en kosten van de bus, bank en accountant. Het
vermogen dat nog besteed moet worden ten bate van de aankomende verbouwing
wordt op een spaarrekening aangehouden.

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

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 leden van het bestuur ontvangen geen beloning d.m.v. gelden. Er wordt een
gezamelijk etentje gehouden met stichting Vrienden van de Enk en er wordt een
kerstpakket verstrekt.
De directeur en overige personeelsleden worden uitbetaald in loon volgens het CAO
gehandicapten zorg.

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.

Het jaarverslag met de gedane activiteiten zin te vinden in het jaarverslag van het
kwaliteitssysteem: Kwaliteiswaarborg zorgboerrderijen. Zie website hieronder.
Naast bovenstaande activiteiten voor de deelnemers zijn er interne verbouwngen
geweest ( zoals vernieuwing vluchtwegen, hout aan voorgevel, schilderwerk, plafond
keukentje boven enz).
Zie ook hiervoor ons jaarverslag op Zorgboeren. nl bij Stichting De Enk Lemelerveld

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

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

77.142

85.426

€

+

€

77.142

Voorraden

€

13.500

€

13.500

Vorderingen &
overlopende activa

€

30.792

€

36.416

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
85.426

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

Eigen vermogen

€

79.437

€

68.762

Voorzieningen

€

98.753

€

39.608

Langlopende schulden

€

55.013

€

62.012

Kortlopende schulden

€

24.078

€

54.860

Totaal

€

257.281

€

225.242

€
135.847

€

+
€

180.139

€

257.281

89.900

+
€

139.816

€

225.242

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

344.750

€

Subsidies

€

1.172

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

40.868

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

318.530

€

27.733

386.790

€

346.263

12.931

€

10.424

+

+

Overige baten

+

€
€

12.931

+
10.424

+

+

€

399.721

€

356.687

Personeelskosten

€

217.979

€

212.067

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

16.445

€

14.241

Huisvestingslasten

€

89.107

€

22.054

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

66.310

Som der bedrijfslasten

€

389.841

Saldo financiële baten en lasten

€

795

Resultaat

€

10.675

Totaal baten

Lasten

+

+

€

64.662

€

313.024

€

10.983

€

54.646

+

+
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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.

Open

