Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Steunpunt Informele zorg Breda
2 0 1 6 4 5 1 8

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

Gasthuisvelden 11 4811 VX Breda
0 7 6 7 5 0 3 2 0 0
info@stib-breda.nl

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 2

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 6 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marja Heerkens

Secretaris

Boy van Eil

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dirk Jan van Swaay

Algemeen bestuurslid

Bianca Verras

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a. Het bevorderen zowel direct als indirect van de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening in zijn algemeenheid.
b. het ondersteunen van mantelzorgers en het inzetten van vrijwilligers.
c. het geven van training en/of opleiding en voorlichting en/of adviezen.
d. het aanleren van vaardigheden, het bieden van professionele hulp- en
dienstverlening en ambulante begeleiding in de thuissituatie, en voorts het verrichten
van alle handelingen die met vorenstaande verband houden o daartoe bevorderlijk
kunnen zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

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?

StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met
mantelzorg, kan bij StiB terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op
maat. StiB is er voor alle mantelzorgers in Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en
Prinsenbeek. We zorgen ervoor dat mantelzorgers in Breda de juiste informatie, advies
en ondersteuning op maat ontvangen. Met als doel dat mantelzorgers in balans blijven
of hun balans hervinden. StiB informeert en adviseert ook andere organisaties in Breda
hoe zij oog kunnen hebben voor mantelzorgers. StiB wil dat mantelzorgers herkend
worden en erkenning krijgen voor hun taken, situatie en positie. Dat ze betrokken
worden bij behandelplannen, hoe deze uitgevoerd kunnen worden en dat taken
worden afgestemd met professionals. Samenwerken en elkaars expertise benutten is
van groot belang om zoveel mogelijk mantelzorgers erkenning te geven, te laten weten
dat ze er niet alleen voor staan en te ondersteunen waar nodig. Zo kan overbelasting
worden voorkomen. StiB is één van de hulpbronnen in het voorliggend veld.
Activiteiten vanuit het kenniscentrum zijn erop gericht dat (overbelaste) mantelzorgers
gesignaleerd worden, of zichzelf als mantelzorger herkennen.
Om mantelzorgers vroegtijdig te bereiken en preventieve voorlichting te geven, zal het
platform ‘Diagnose Mantelzorg’ worden uitgebreid met meer video’s en
gepromoot bij professionals en (nieuwe) mantelzorgers. En de uitrol van de training ‘
Gesprek na Diagnose’ voor professionals en vrijwilligers. Professionals,
mantelzorgers
de zorgvrager
werken in de zorgtriade en moeten hier een balans in
Gemeentelijke en
subsidie
& VWS subsidie
zoeken met elkaar. Mantelzorgers moeten betrokken worden bij het behandelplan en
zorgtaken moeten met elkaar worden afgestemd. Daarnaast hebben de professionals
een belangrijke signaleringsfunctie. Zij bieden de eerste ondersteuning en kunnen naar
StiB doorverwijzen.
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Algemeen (vervolg)
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).

zie jaarverslag

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

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

CAO Sociaal Werk, bestuurder valt binnen WNT klasse I

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.

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

https://www.stib-breda.nl/files/10942/StiB_jaarverslag2020_dig
itaal_DEF.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

34.571

30.109

€

+

€

34.571

+
30.109

Continuïteitsreserve

€

14.706

€

14.706

Bestemmingsreserve

€

306.043

€

217.922

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

238.630

€

+

228.719

+
€

467.881

€

502.452

€
-28.680

€

+

-35.699

+
€

292.069

196.929

153.515

€
229.251

31-12-2019 (*)

€

382.234

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

14.391

€

21.130

Langlopende schulden

€

30.000

€

40.000

Kortlopende schulden

€

165.992

€

154.284

Totaal

€

502.452

€

412.343

+
€

412.343

+

https://www.stib-breda.nl/files/10942/StiB_jaarverslag2020_digitaal_DEF.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

1.412.427

1.456.994

€

+

€
€

1.412.427

+
0

+
1.456.994

€

325

€

325

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.412.427

+

1.457.319

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

25.958

€

38.634

Personeelskosten

€

865.395

€

841.798

Huisvestingskosten

€

117.582

€

134.007

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

241

Overige lasten

€

298.060

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

243

€

418.557

1.307.236

€

1.433.239

105.191

€

24.080

+

+
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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.

https://www.stib-breda.nl/files/10942/StiB_jaarverslag2020_digitaal_DEF.pdf

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

https://www.stib-breda.nl/files/10942/StiB_jaarverslag2020_dig
itaal_DEF.pdf

Open

