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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: Jos Wolfs
	10: Miriam WOlfs Diederen
	9: Danielle Schurgers
	12: 
	11: Stevie Wolfs
	7_A4: 0
	16_ML: Kinderen, jongeren en volwassenen die op een of andere manier zijn vastgelopen in de huidige samenleving te begeleiden en hen de middelen mee te geven om zich in hun bestaande netwerk prettig te voelen en en daarin goed te functioneren
De stichting bied deze begeleiding en middelen vanuit verschillende invalshoeken:
sport, natuurbeleving, schoolse en naschoolse activiteiten, activiteiten met dieren. Individuele begeleiding in en buiten het gezin.
Er wordt vooral gekeken naar wat het beste aansluit bij het kind en het gezin.
De stichting streeft ernaar om erspectief te bieden aan de doelgroep op het gebied van gezondheid, sociaal emotioneel vlak en persoonlijke ontwikkeling
	13_ML: 
	0: Stichting Astara
	5: www.stichtingastara.nl
	2: frombergerweg 10, 6367PJ Voerendaal
	4_EM: info@stichtingastara.nl
	1_KVK: 61637777
	6_RSIN: 854424179
	3_TEL: 0629566024
	18_ML: De stichting tracht het doel te bereiken door het inzetten van een multidisciplinair team om een traject uit te zetten waarbinnen de betrokkene tot een zo goed mogelijke persoonlijke ontwikkeling kan komen.
Inzet van uren en discipline is op de hulpvraag toegespitst.

	19_ML: contract gemeenten
opbrengst door stichting georganiseerde activiteiten
subsidies en donaties [nog niet van toepassing]
schenkingen erfstellingen en legaten [nog niet van toepassing]
alle andere verkrijgingen en baten
	20_ML: Alle verkregen inkomsten worden besteed aan de begeleiding van de doelgroep, het fasciliteren van geschikte ruimte  van de doelgroep, verzorgen van passende activiteiten, inzet van gekwalificeerde begeleiders.

	21: 
	_MLT: 
	knop: 

	22_ML: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.
De stichting werkt met zzp ers en keert loon uit naar gemaakte uren
	23_ML: Zie management revieuw, jaarrekening en jaarplan op website

* Individuele begeleiding clienten jeugd wet
* groepsbegeleiding clienten jeugdwet
* alternatief scholingsprogramma voor thuiszittende kinderen
* sportactiviteiten voor schoolgaande jeugd en niet schoolgaande jeugd
* individuele begeleiding clienten WMO
	24: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 17603
	6_GT: 150275
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 1800
	8_GT: 54602
	4_GT: 19403
	9_GT: 204877
	10_GT: 224280

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 21459
	6_GT: 233790
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 0
	8_GT: 29451
	4_GT: 21459
	9_GT: 263241
	10_GT: 284700

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 86518
	3_GT: -
	4_GT: 137762
	5_GT: 224280

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 57744
	3_GT: 1884
	4_GT: 225072
	5_GT: 284700

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: ZIE JAARREKENING WEBSITE WWW.STICHTINGASTARA.NL

	3: 
	1: 
	1_A7: 732370
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 732370
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 732370
	11_A7: 
	17_A7: 703596
	12_A7: 5583
	18_A7: 
	13_A7: 25902
	19_A7: 28774
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 672111

	2: 
	1_A7: 427623
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 427623
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 427623
	11_A7: 
	17_A7: 401559
	12_A7: 5380
	18_A7: 
	13_A7: 4805
	19_A7: 26064
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 391374

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: zie jaarrekening website www.stichtingastara.nl
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




