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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.
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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: M.C. van Leeuwen
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 183
	16_ML: Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig te wonen, leven en werken. Cliënten werken samen met begeleiders en ervaringsdeskundigen aan herstel op een manier die bij de cliënt past.Fonteynenburg biedt begeleiding in de thuissituatie en in beschermde woonvormen. We bieden bijzondere expertise aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en forensische problematiek. Mensen die daardoor psychosociale problemen hebben bij wonen, werken en leven.Kiezen voor Fonteynenburg betekent samen werken aan herstel! De organisatie werkt in de regio Haaglanden met ongeveer 600 cliënten met een psychische kwetsbaarheid samen aan hun herstel. Zo kijken we wat onze cliënten wél kunnen en helpen we bij eigen netwerken.
	13_ML: Bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder. Daarnaast is er een Raad van Toezicht.
	0: Stichting RIBW Fonteynenburg
	5: www.fonteynenburg.nl
	2: Papyruspad 1
	4_EM: info@fonteynenburg.nl
	1_KVK: 41151355
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0885050100
	18_ML: Fonteynenburg biedt Begeleiding thuis; zo werken we aan (persoonlijke) hygiëne, een sociaal netwerk of de administratie. Wij begeleiden cliënten op weg naar een zelfstandig wonen werken en leven.Fonteynenburg biedt Beschermd thuis: Cliënten huren zelfstandig maar ontvangen nog een aantal uren begeleiding om te wennen aan zelfstanidg wonen, op weg naar een grotere zelfstandigheid. Fonteynenburg biedt Beschermd wonen: Cliënten wonen op één van onze woon en begeleidingslocaties waar ze samen in groepsverband wonen en onder begeleiding werken aan eigen vaardigheden.Fonteynenburg biedt cliënten participatie en educatie activiteiten in onze participatie en educatielocaties CJOE, waar ze werken aan hun ontwikkeling en persoonlijke netwerken om ook in de toekomst veilige verbindingen te hebben waarop ze zelfstandig verder werken aan herstel. We bieden ook participatie via ons netwerk.   
	19_ML: Inkomsten vanuit WMO, Forensische Zorg en WLZ
	20_ML: De inkomsten worden besteed aan het uitvoeren van de doelstelling: het leveren van ondersteuning aan cliënten en het bieden van huisvesting aan een deel van de cliënten.Het eigen vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen bij Nederlandse banken. 
	21: 
	_MLT: https://fonteynenburg.nl/organisatie/
	knop: 

	22_ML: Personeel: Cao GGZBestuurder en toezichthouder: de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp wordt als maximum aangehouden. 
	23_ML: Zie hieronder de link: https://digimv8.desan.nl/archive/documents/DigiMv2020/41151355 
	24: 
	_MLT: http://fonteynenburg.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-RvT-Fonteynenburg-2020.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1421496
	6_GT: 2377803
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 4105518
	4_GT: 1421496
	9_GT: 6483321
	10_GT: 7904817

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1476078
	6_GT: 1194693
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 4566518
	4_GT: 1476078
	9_GT: 5761211
	10_GT: 7237289

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 722589
	1_GT: 4782416
	3_GT: 
	4_GT: 2399812
	5_GT: 7904817

	4: 
	2_GT: 690423
	1_GT: 4696429
	3_GT: 
	4_GT: 1850437
	5_GT: 7237289

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Er zijn geen dubieuze debiteuren en er is geen voorziening voor oninbaarheid gevormd. De liquide middelen staan ter vrije beschikking muv een gestelde bankgarantie van € 19.000. In het eigen vermogen zijn bestemmingsfondsen opgenomen om Fonteynenburg toekomstbestendig te maken.Onderdeel van de voorzieningen is de voorziening groot onderhoud gebaseerd op een MJOP per locatie om de geplande kosten voor de komende 14 jaren te dekken.

	3: 
	1: 
	1_A7: 17574495
	2_A7: 492551
	3_A7: 3788
	4_A7: 18070834
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 18070834
	11_A7: 13071981
	17_A7: 17964678
	12_A7: 153456
	18_A7: -20169
	13_A7: 
	19_A7: 85987
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 4739241

	2: 
	1_A7: 15531304
	2_A7: 227230
	3_A7: 5828
	4_A7: 15764362
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 15764362
	11_A7: 11420495
	17_A7: 15578890
	12_A7: 150977
	18_A7: -14759
	13_A7: 
	19_A7: 170713
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 4007418

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De opbrengsten van de zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning worden grotendeels gefinancierd vanuit de WMO. Verdere financiering komt uit de forensische zorg (DJI) en WLZ.
	JV: 
	_MLT: https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2020&town=&organization=Fonteynenburg
	knop: 




