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Naam

Adres

Te efoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSlN (**)

Actief in sector (*)

:- Secundaire sector (indien van toepassing) -
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L I Betlalde pet soneelsleden in geniddeld aantal fte gedurende het boehjoor.
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Doeigroepen (*)

(meer der e opti es mo gelijk)

: r Algemeen publiek

r r Alleenstaande ouders

, : Analfabeten

: r Chronisch zieken

: 
.. : Dak- en thuislozen

: : Oieren

: Gedetineerden

i : Gelwigen
: . ; Gemeenschappen

i , Jongeren

: : Slachtoffers van geweld

i : Slachtoffersvan natuurÍampen

: Slachtoffers van oorlog

: : Slachtoffers van seksueel misbruik

, , Strd.nten

,' 
" 

, verslaarden

: , Vluchtelingen

, , Vrouwen en meisjes

: : Werklozen

, , Wildlife

i r overig

o

g

(x)Optioneelveld,nietverplicht (**)BuitenNededondgevestigde;nstellingenmoetenhetRSlN-nummetverplichtinvullen

t I nlgemene gegevens instelling

- Prinraire sector -

statutair bestuur van de instelling

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwi lligers (*)
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Doelstelling

Statutaíre doelstelling

van de instelling.

bereiken?

Z iE- ou zt \^JËB 5 íTE

UO-fl UU(
Watwil de instelling : "" '

Hoofdliinen beleidsplan

Geef hier onïwoord op ondersïoande vrogen of vul na de laotste vroog over het beleídsplon de url in noar het beleidsplon.

ln ditbeleidsptan moetmintmaal ontwoord gegevenworden op dein ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstel I i ng?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

2ir öill ri \,rÈÈ5nË

ZrL öN ZÈ öLosra

t I nlgemeen (vervolq)

a IU FOR 11PíTI L
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Op welke manier

en aan welke doelen
worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw instelling veÍmoqen

aonhoudt,vul dan in

woor en op welke manter

dit vermagen wordt

aonqehouden (bÍjvoor

beeld spaorrekening,

belegqinqen etQ.

Url van het beleídspian

Vul de link in woar hei

beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur.

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of sa la risregel i ng).

Open

a

iActiviteitenverslag

Noem de aaivtteíÍen

die zijn uitgevoerd.

Ofvul btj oevolqende

vraog de url in noor het

activtteitenverslag, of de

url naar het jaarrehening

ols daorin de artiviteiten

von het berreffende

boekjaar duidelijk zijn

beschreven.

UrÍ van het ar:tiviteiten- 
i

verslag.Vul de linh in woar het i

activiteitenverslag te vtnden js. 
:

Open

Algemeen (vervolg)
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Materiéie vaste èdivà
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Voorzieningen

Lèng opende scn! deJl

Koillopende s.hulden

Totaal
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Toeli(hting

CeefhiPt een

taeli(hting Dij de

|rridns oív!i d€ r,
ncot dP loaileheninq
tr o1s hier een

Íoelt(hling fi 6

0pdenafren.
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Baten ZIT ONZL \JEbSITE
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten romzeri

SubsidÍes van overheden

Subsid ies van andere instelÍingen zonder winststreven

Overige subsidres

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Na latenscha p pen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financiële baten

Overige baten

Som van de baten

Lasten
I nkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Versti'ekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Com m u n icatiekosten

Person eelskosten

H uisvestingskosten

Afschrilvi ngen

Finanrièle lasten

Overige lasten

Som van de lasten

Saldo van baten en lasten
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Toelichting

Geef hier een toelichting

bij de stootvon boten en

losten ofvul de url naor

de joorrehening in olshier

een toelichttng tn is

opgenomen.

Url van dejaarrekening

Vul rie link in noar de

jaorrekening alsu deze

ook hebt gepublircerd.
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Staatvan baten en Iasten (uervolq)
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Open


