
IB
 !

!"
 - 

!Z
*#

FO
L  

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe-Vallei

H.G.van den Berg-Wielinga

www.ribwavv.nl

Velperweg 11, 6824BC Arnhem

Nederland

4 1 0 5 0 2 2 2

4 7 0

1 0 8

8 0 0 4 8 9 2 0 2

0 2 6 4 4 2 4 2 3 6

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@ribwavv.nl
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! Algemeen (vervolg)

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

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?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg door met respect

voor ieders levensbeschouwing, ras, sexe en sexuele geaardheid begeleiding te (doen) 

bieden aan personen die op grond van psychiatrische of psychosociale factoren 

beperkt zijn in hun sociaal functioneren en die niet beschikken over een adequaat 

ondersteunend thuismilieu.

We begeleiden jongeren,volwassenen en ouderen bij wonen, leren,leven en werken.

Zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, bij voorkeur thuis.

Met onze kennis en expertise van de ggz, onze 'ggzbril', onderscheiden we ons als 

specialist in het bieden van herstelgerichte begeleidng.

Dat doen we zoveel mogelijk met bewezen effectieve methodieken.

https://www.ribwavv.nl/media/4762/ribwavv_boekje_kompas_compleet_lr.pdf

Door het leveren van zorg aan cliënten met een Wlz-ggz indicatie

of beschikking vanuit de Wmo,Wfz, FZ of Jeugdwet en via

gemeentelijke subsidies voor Buurtcirkels en Inloop voorzieningen. 
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! 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 beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

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).

Personeel conform CAO GGZ

Raad van Bestuur conform WNT (wet normering topinkomens)

https://www.ribwavv.nl/over-ons/publicaties/financieel-jaarverslag/

Aan de statutaire doelstellingen

https://www.ribwavv.nl/over-ons/plublicaties/beleidsplan-2021-
2025/

https://www.ribwavv.nl/over-ons/publicaties/financieel-
jaarverslag/

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%%%

%

%
%%%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

751.806
2.539.910

3.279.566

8.724.284

663.235
663.235

6.981.706
7.486.828

28.356.672

31.963.775
29.975.126

3.279.566

40.360.522
40.665.099

37.080.956

32.627.010
30.638.361

40.360.522

2.620.238

8.601.999

29.442.862

2.620.238

38.044.861

40.665.099

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

44.882.964 38.586.681

818.688 1.075.244

818.688 1.075.244

0 0

2021 2020 (*)

45.701.652 39.661.925

34.093.193

5.159.523

550.448

124.826

33.070.421

5.272.398

586.070

79.057

271.720 -4.858.311

5.501.942

45.429.932

5.512.290

44.520.236
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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.

https://www.ribwavv.nl/media/4940/21-a-jaarrekening-ribw-avv
-2021-def-zonder-handtekening-met-verklaring.pdf

Open


