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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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



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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 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 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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: H.G. Hoeksema
	10: C.F.E. van Broekhoven
	9: O.J.T. Hilgers
	12: 
	11: T.J. Langerak
	7_A4: 0
	16_ML: Het opzetten en in stand houden van een woon- en werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
	13_ML: 
	0: Stichting Buiten Gewoon
	5: www.buitengewoon.org
	2: Beekstraat 18, 5258 EG  Berlicum
	4_EM: info@buitengewoon.org
	1_KVK: 17149461
	6_RSIN: 811186696
	3_TEL: 0883451975
	18_ML: Het in stand houden van een woon- en werkboerderij door o.a.:- organiseren van 24-uurs zorg in de woonomgeving tbv bewoners;- beheer en in stand houden van centrale woning en omgevend terrein;- beheer en in stand houden van werkboerderij;- verhuur werkboerderij tbv dagbesteding;
	19_ML: - Verhuur werkboerderij;- PGB-financiering van ingekochte zorg;- Sponsoring, giften, donaties, en evt subsidies;- schenkingen, evt erfstellingen, legaten of andere verkrijgingen;
	20_ML: - Financiering van 24-uurs zorg;- continuiteit van zorg;- beheer van woon- en werkboerderij;vermogen hiervoor wordt aangehouden op bankspaarrekeningen.
	21: 
	_MLT: http://www.buitengewoon.org/Download/2020%20Visie%20Stichting%20Buiten%20Gewoon.pdf
	knop: 

	22_ML: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: http://www.buitengewoon.org/Download/2021%20SBG%20Jaarverslag%20ANBI.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 578393
	6_GT: 9888
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 223981
	4_GT: 578393
	9_GT: 233869
	10_GT: 812262

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 618730
	6_GT: 5410
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 260282
	4_GT: 618730
	9_GT: 265692
	10_GT: 884422

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 166099
	1_GT: 477556
	3_GT: 142500
	4_GT: 26107
	5_GT: 812262

	4: 
	2_GT: 175000
	1_GT: 477556
	3_GT: 205200
	4_GT: 26666
	5_GT: 884422

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 464215
	2_A7: 
	3_A7: 49383
	4_A7: 513598
	5_A7: 965
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 965
	10_A7: 514563
	11_A7: 
	17_A7: 510170
	12_A7: 50401
	18_A7: 
	13_A7: 21449
	19_A7: 4393
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 438320

	2: 
	1_A7: 451235
	2_A7: 
	3_A7: 49815
	4_A7: 501050
	5_A7: 2743
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 2743
	10_A7: 503793
	11_A7: 
	17_A7: 490497
	12_A7: 49204
	18_A7: 
	13_A7: 28331
	19_A7: 13296
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 412962

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: http://www.buitengewoon.org/Download/2021%20SBG%20Jaarverslag%20ANBI.pdf
	knop: 




