Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Nicole's Huiskamer
5 2 4 1 8 3 5 9

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

Peperstraat 3 1611 CM

Bovenkarspel

0 6 1 0 1 2 1 5 6 6

E-mailadres

info@nicoleshuiskamer.org

Website (*)

www.nicoleshuiskamer.org

RSIN (**)

8 5 0 4 3 5 9 8 5
1

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Nicole van Rooij

Secretaris

Britta Berkhout

Penningmeester

Peter Houtzagers

Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*1FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Advies: Inge Berg-Andersen en Marriet Werst Vliegen

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

Bieden van een veilige haven, steun en leerervaring aan jongeren in de leeftijd van
12-18 jaar (en hun gezinnen) die op enigerlei wijze kampen met een gebrek aan
veiligheid en (mogelijkheden tot) een normale ontwikkeling.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

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?

Wij zijn 24/7 bereikbaar en er is altijd iemand beschikbaar.
Jongeren en ouders kunnen altijd even bellen of komen indien nodig.
Wij geven therapie, coaching, trainingen, ouder en kindbegeleiding, dagbesteding,
crisisopvang, uitjes, challenge survival, sportbegeleiding, voorlichting etc.
De doelstelling is altijd dat relaties met het systeem zo goed mogelijk functioneren en
schooldiploma behaarld wordt, zodat zelfstandigheid binnen bereik is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Een deel van de gemeente nadat indicaties zijn goedgekeurd en een deel van giften

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).

Alles wordt direct en indirect ten behoeve van de begeleiding van de jongeren besteed

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

Wij hebben 1 vaste dag in de week dat we met de groep samenkomen, dat is een
signaleringsmoment. Daarnaast hebben wij individuele afspraken met de jongeren,
ouders, school, artsen, ketenpartners etc.
Wij werken met alle ketenpartners samen indien nodig en wenselijk voor een optimaal
resultaat. Alles is steeds in het belang van het welzijn van de jongeren en om ze te
helpen zelfstandig volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Een deel aan de het salaris van Nicole en de vrijwilligersbijdragen van de vrijwilligers
Een deel aan de kosten van de ingehuurde professionals (ook ZZP'ers)
Een deel aan materiaalkosten
Een deel aan de uitjes en challenge week
Een deel aan de locatie, onderhoudt en vervoer
Een deel aan voeding en verblijf
Een deel aan de begeleiding bij crisisopvang
Alles wat overblijft, staat op de spaarrekening van de stichting zelf en zal hoe dan ook
ten bate van jongeren gebruikt worden.
Een aantal van de jongeren helpen we "om niet" omdat daar geen (of nog geen)
indicaties voor worden of zijn afgegeven.

https://nicoleshuiskamer.org/wp-content/uploads/2020/09/Regels.
2019.Beleidsplan.pdf

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

De voorzitter is in vaste dienst van de stichting volgens de geldende CAO
Het verdere bestuur en de Raad van Advies werken "om niet"
Alle andere medewerkers worden als ZZP'ers per situatie ingehuurd
En er wordt gewerkt met vrijwilligers tegen een vrijwilligers bijdrage

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.

1 op 1 begeleiding van jongeren, ouders en gezinsleden
Wekelijkse groepsactiviteiten
Educatieve groepsuitjes, 4 per jaar
Challenge-survival week met de groep en begeleiding
Persoonlijke begeleiding naar artsen, school, huiswerk etc.
Crisis en logeeropvang 6 weken (verschillende jongeren) (open 24/7)
Dagbesteding
Oudertraining 12 avonden
Ouder/opvoedbegeleiding
Mediation (ouders, jongeren, school, ketenpartners)
Jongeren trainingen (alg. vaardigheden, zelfstandigheidstraining, voorlichting
(drugs/drank/seksualiteit), Rots en water etc.
Intercollegiaal overleg ketenpartners
Bij- en nascholingen
Wekelijks diner met de jongeren en inventarisatie van de situatie
Vieren van de feestdagen en voorlichting van de betekenis
Persoonlijke therapie, begeleiding, coaching op de jongere aangepast
Begeleiding en organisatie van sportactiviteiten
Huisbezoeken, schoolbezoeken

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

https://nicoleshuiskamer.org/wp-content/uploads/2019/11/201
6-Jaarrekening-SNHK.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

0

498

€

+

€

0

+
498

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

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

32.436

Totaal

€

116.166

83.730

60.348

€

25.652

€

86.000

€
€

54.205

21.190

€
61.961

€

+
€

116.166

€

116.166

64.312

+
€

85.502

€

86.000

+
Totaal

31-12-2020

+

+

https://nicoleshuiskamer.org/wp-content/uploads/2019/11/2016-Jaarrekening-SNHK.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€

182.379

€

183.434

Giften & donaties particulieren

€

5.072

€

7.199

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

182.379

183.434

€

+

€

+

Overige baten

+

€
€

5.072

+
7.199

+

+

€

187.451

€

190.633

Personeelskosten

€

74.220

€

74.407

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

498

€

700

Huisvestingslasten

€

19.690

€

17.443

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

69.661

Som der bedrijfslasten

€

164.069

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
23.382

€

85.355

€

177.905

€
€

+

+
12.728
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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://nicoleshuiskamer.org/wp-content/uploads/2019/11/2016-Jaarrekening-SNHK.pdf

https://nicoleshuiskamer.org/wp-content/uploads/2019/11/2016-J
aarrekening-SNHK.pdf

Open

