Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Brug
4 1 1 6 9 4 3 4

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

Schaepmanstraat 1, 2221ER, Katwijk
0 7 1 4 0 3 3 7 3 3

E-mailadres

info@debrughelpt.nl

Website (*)

www.debrughelpt.nl

RSIN (**)

8 0 3 7 5 0 6 5 1
1 8

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

I. Blom-Vrijmoeth

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Betreft éénkoppige Raad van Bestuur

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

Te voorzien in de behoeft aan hulpverlening aan personen met: een psychiatrische,
psychische, psychosociale problematiek en/of verstandelijke beperking.
Alsmede het verlenen van deskundige hulp en informatie en advies aan mensen die
door verslaving in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken en hulp gericht op
ouders/partners en familieleden van de doelgroep.
Het opzetten en uitvoeren van outreachende activiteiten gericht op de doelgroep en
het bieden van dagbesteding en of werkervaring.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Het instand houden van een inloophuis.

(*) 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?

Stichting De Brug verleent hulp en zorg aan mensen met een psychiatrische,
psychische, psychosociale problematiek en/of verstandelijke beperking.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting De Brug krijgt haar inkomsten vanuit zorggelden, waaronder ook 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).

De Brug besteedt haar inkomen aan het verlenen van hulp of zorg, het geven van
informatie en advies, almede het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven.

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

https://www.debrughelpt.nl/over-de-brug/beleidsplan/

Dit omvat een (al dan niet gecombineerd) aanbod van behandeling, begeleiding,
wonen, reïntegratie, werken, dagbesteding en welzijnswerk.

Hiernaast kan De Brug een beroep doen op haar steunstichting Stichting Vrienden van
De Brug Katwijk waar wat betreft ongefinancierde activiteiten (bijvoorbeeld
onverzekerde zorg) of voor het realiseren van nieuwe projecten of initiatieven binnen
de Katwijkse samenleving (primair) of daarbuiten (secundair).

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).

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.

Stichting De Brug heeft ten doel ex-verslaafden hun plek terug te geven in de
maatschappij. Door de hulpverleners van De Brug wordt hulp, advies en opvang
verleend aan verslaafden. Ook wordt voorlichting en begeleiding geboden aan
ouders/partners en familieleden.

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

https://www.debrughelpt.nl/over-de-brug/jaarverslagen-en-anbi
-gegevens/

Hiertoe heeft De Brug zich ingezet in het verslagjaar met activititeiten zoals het bieden
van een professioneel behandelaanbod, het begeleiden van de doelgroep en het
aanbieden en realiseren van woonruimte.
Een belangrijk nevengeschikt onderdeel is het welzijnswerk van Stichting De Brug wat
zich uit in een inloophuis, telefonische bereikbaarheidsdienst (24/7), begeleiding van
ouders en partners en het uitvoeren van een outreachtend maaltijdenproject om
zorgmijders te bereiken.

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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

374.877

€

361.270

Financiële vaste activa

€

450.000

€

450.000

€

824.877

€

811.270

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

815.964

€

459.787

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

366.248

€

594.680

+
€

1.182.212

€

2.007.089

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

€

1.429.203

€

1.374.313

Voorzieningen

€

8.223

€

7.772

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

569.663

€

483.652

Totaal

€

2.007.089

€

1.865.737

+
€

1.054.467

€

1.865.737

+
Totaal

+

31-12-2021

+

+

+

Het Eigen vermogen van de stichting is maar zeer beperkt vrij opneembaar in de vorm van liquidide middelen omdat een groot deel "vast" zit in materiële
en financiële vaste activa.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

1.195.985

€

1.160.438

Subsidies

€

437.958

€

286.363

Overige bedrijfsopbrengsten

€

114.562

€

149.580

Som der bedrijfsopbrengsten

€

1.748.505

€

1.596.381

Giften & donaties particulieren

€

0

€

85.652

Nalatenschappen

€

0

€

Loterijen

€

0

€

Overige baten

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

+

+

Overige baten

+

€
€

+
85.652

+

+

€

1.748.505

€

1.682.033

Personeelskosten

€

1.259.382

€

1.166.683

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

28.735

€

16.642

Huisvestingslasten

€

108.999

€

100.055

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

301.487

Som der bedrijfslasten

€

1.698.603

Saldo financiële baten en lasten

€

4.988

Resultaat

€

54.890

Totaal baten

Lasten

+

+

€

188.599

€

1.471.979

€

4.979

€

215.033

+

+
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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.

Stichting De Brug behoort tot het concern De Hoop. De jaarrekening van Stichting De
Brug is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Hoop.
Stichting De Brug werkt stamen met Stichting De Brug Kringloop, deze stichting
exploiteerd een kringloopbedrijf om zo werkervaringsplaatsen te bieden aan de
doelgroep van De Brug en om De Brug financieel te ondersteunen. Het bestuur van
Stichting De Brug Kringloop is niet gelijk aan het bestuur van Stichting De Brug.

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

www.jaarverslagenzorg.nl

Open

