Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Boeg
6 2 0 0 6 8 8 6

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

Steijnstraat 7
0 6 1 3 2 6 2 5 5 6

E-mailadres

info@deboegnijmegen.nl

Website (*)

www.deboegnijmegen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 4 5 9 1 3 9 4

Gezondheid - Patiënten en families
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 5
1 2

Aantal vrijwilligers (*)

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

M.J.L.E. Weijers

Secretaris
Penningmeester

W.M. van der Poel

Algemeen bestuurslid

A.B. Nijhoff

Algemeen bestuurslid

M.J.B. Theeuwes

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doel (ernstig) zieke kinderen een veilige omgeving te bieden
waar ze met hun ouder (s) of verzorger (s) samen, thuis kunnen zijn en waar ze
verzorgd, verpleegd en eventueel ook behandeld kunnen worden en voorts al hetgeen
met een en ander verband houdt, rechtstreeks of zijdelings of daartoe bevordelijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te bereiken door de ontwikkeling van een of meedere
kleinschalige kindergasthuizen en het organiseren en aanbieden van praktische,
verzorgende en emotionele ondersteuning door speciaal geselecteerde en getrainde
vrijwilligers. De stichting biedt geen verpleging of behandeling. Deze wordt geboden
door reguliere zorgaanbieders waar de stichting mee samenwerkt, zoals thuiszorg,
ziekenhuizen en huisartsen.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling, heeft het maken van winst
uitdrukkelijk niet ten doel en dient het algemene belang.

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?

Verbetering van de kwaliteit van de zorg aan het zieke kind, ondersteuning van het
gezin en verlaging van de ziektekosten. Het is in het belang van het kind, de ouders en
de maatschappij dat de behandeling en het beoogde effect/herstel zo effectief en
efficiënt mogelijk verloopt. Zo helpt beter voelen in het proces om beter te worden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten door;
Bijdrage van het Radboudumc.
Subsidie palliatieve zorg.
Giften en donaties.
Vergoedingen overnachtingen door verzekeraars.

De kinderverpleegkundigen van de De Boeg zorgen voor de intakes en professionele
begeleiding van de gezinnen. Een team van specifiek getrainde vrijwilligers zorgt op
afspraak voor praktische ondersteuning van de gezinnen tijdens hun verblijf. Als er
behoefte is biedt De Boeg ondersteuning in de vorm van coaching. Alles is gericht op
een prettig verblijf in een huiselijke setting met veel buitenruimte om te kunnen spelen
en te relaxen. Wij denken dat deze omgeving en de beschikbare ondersteuning in
belangrijke mate bijdragen aan het welbevinden van het hele gezin en van het zieke
kind in het bijzonder. Wij geloven ook dat deze vorm van zorg en ondersteuning
goedkoper kan dan een ziekenhuisopname.
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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).

Kwaliteit van leven is het belangrijkste uitgangspunt van De Boeg. Ofwel de juiste zorg
op de juiste plek. Dat is in principe in het ziekenhuis of als het kan; in De Boeg. Bij een
verblijf in De Boeg hoeft een kind niet worden opgenomen in het ziekenhuis. als het te
ver van het ziekenhuis woont en hier wel dagelijks aanwezig moet zijn. Dat kan zijn
voor behandeling/therapie, onderzoek of voor het instellen op medicatie. De
kinderverpleegkundigen zorgen voor de intakes en de professionele begeleiding/
coaching van de gezinnen in De Boeg. Het team van getrainde vrijwilligers voor de
praktische ondersteuning. Alles is gericht op een prettig verblijf in een huiselijke
setting. Voor de gezinnen is het verblijf kosteloos, hiervoor worden de inkomsten
ingezet.

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

https://www.deboegnijmegen.nl/downloads/Jaarplan_De_Boeg
_2021.pdf

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

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
Vergoeding voor coördinatie tactisch en operationeel proces op basis van ZZP-schap
€ 35.000,- per jaar.
Inhuur kinderverpleegkundigen voor intake en coaching op basis van ZZP-schap
€ 10.000,- per jaar.

Open

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.deboegnijmegen.nl/downloads/Jaarplan_De_Boeg
_2021.pdf

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

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

400

€

+
€

87.730

+
92.095

+
€

Totaal

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

nvt

49.115

€

45.000

50.000

€
1.304

€

+

39.392

+
€

46.304

89.392

4.365

€

49.115

€

€

€
48.715

31-12-2020 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.811

Totaal

€

49.115

+
€

92.095

€

2.703

€

92.095

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

13.120

€

20.230

Subsidies van overheden

€

9.017

€

13.535

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

9.017

€

13.535

Baten sponsorbijdragen

€

7.310

€

53.893

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

29.447

87.658

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

47.762

€

51.086

Huisvestingskosten

€

16.789

€

15.109

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

5.119

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

2.865

1.338

€

€

5.552

72.535

€

73.085

-43.088

€

14.573

+

+
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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.

De jaarrekening van De Boeg wijkt aanzienlijk af van de jaarrekeningen van vorige
jaren. Corona en de effecten daarvan voor de bezetting van De Boeg is één verklaring.
Een belangrijker verklaring is dat we in 2021 besloten te stoppen met De Boeg. We
merkten dat structurele financiering van een voorziening als De Boeg niet mogelijk was
binnen de bestaande regels en afspraken. Aan de batenkant van de balans zien we
dus een forse daling. Subsidies en bijdragen voor de opvang van patiënten vanuit
bijvoorbeeld het ministerie van VWS waren lager, omdat we minder patiënten hadden
(corona) en omdat we hadden gemeld dat we zouden stoppen.
Aan de lastenkant zien we dat schoonmaakkosten aanzienlijk hoger waren, dit is
corona-gerelateerd, ten eerste omdat na elk vertrek van een patiënt goed
schoongemaakt moest worden maar ook omdat leegstand in de coronaperiode ons de
gelegenheid gaf om een professioneel bedrijf in te huren om intensief te reinigen. In
september kwam RadboudUMC met de toezegging om ons in het kader van een
meerjarig onderzoek financieel te ondersteunen voor een periode van zeker één jaar,
met vooruitzicht op drie jaar. Dat gaf ons energie om ons besluit te herzien en er met
goede moed weer 'tegenaan te gaan'.

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

https://drive.google.com/file/d/13wCdsa5oc7DuNJllhfYLjVB-W
DXD4in5/view?usp=sharing

Open

