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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +



06 van 06

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.
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	16_ML: a. het (doen) behandelen, het (doen) begeleiden, het (doen) ondersteunen, het (doen) verzorgen en verplegen, het (doen) opvoeden) van mensen met een autisme en een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking, toegesneden op de (individuele) zorg- en ondersteuningsbehoeften, één en ander te dienste van het algemeen belang en in de ruimste zin van het woord; b. het bieden van begeleiding, trainingen en ondersteuning aan instellingen en ouders/verzorgers van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en / of een ontwikkelingsachterstand; c. het verzamelen, toepassen, verdiepen en vermeerderen van kennis en expertise op het gebied van Applied Behaviour Analysis (ABA) ofwel toegepaste gedragsanalyse; d. het (doen) verrichten en (doen) aanbieden van (zorg)activiteiten, gefinancierd uit collectieve middelen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behood en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
	13_ML: 
	0: Stichting Merel Foundation
	5: www.merelfoundation.nl
	2: Rijn en Schiekade 4
	4_EM: info@merelfoundation.nl
	1_KVK: 61149683
	6_RSIN: 854229267
	3_TEL: 0619906090
	18_ML: Wij bieden dagbehandeling aan kinderen met autisme en een ontwikkelachterstand. Dit doen wij samen met een hoog opgeleid, enthousiast en leergierig team. Wij bieden de dagbehandeling vijf dagen per week, 47 weken per jaar. We groeien in ons aanbod met de kinderen mee en ontwikkelen zorgconcepten die bijdragen aan een zo zinvol, zelfredzaam en gelukkig mogelijk bestaan voor onze kinderen.
	19_ML: We ontvangen gelden uit de Jeugdwet en uit de Wlz. Tevens ontvangen we giften en subsidies.
	20_ML: De operationele kosten zoals personeelskosten, huisvesting worden bekostigd vanuit de Jeugdwet en de Wlz. De giften worden aangewend voor extra leermiddelen voor onze doelgroep.
	21: 
	_MLT: http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/2020-01-22-Beleidsplan-2020-2022.pdf
	knop: 

	22_ML: Het bestuur ontvangt geen belonen voor de bestuurlijke taken. Voor de operationele taken ontvangen de bestuurders een beloning overeenkomstig de CAO Jeugdzorg.
	23_ML: Lees meer over de Merel Foundation en onze projecten in ons Jaaroverzicht 2021: http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/Jaaroverzicht-2021.pdfen ons Jaarverslag 2021:http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2022/07/2022-02-10-MF-Jaarverslag-2021-was-getekend.pdf
	24: 
	_MLT: http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2014/03/Jaaroverzicht-2021.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 70503
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 144588
	3_GT: 
	8_GT: 532671
	4_GT: 70503
	9_GT: 677259
	10_GT: 747762

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 8886
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 140679
	3_GT: 
	8_GT: 519350
	4_GT: 8886
	9_GT: 660029
	10_GT: 668915

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	2_GT: 
	1_GT: 655410
	3_GT: 
	4_GT: 92352
	5_GT: 747762

	4: 
	2_GT: 
	1_GT: 537583
	3_GT: 
	4_GT: 131332
	5_GT: 668915

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

	5_ML: en ons Jaarverslag 2021:http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2022/07/2022-02-10-MF-Jaarverslag-2021-was-getekend.pdf

	3: 
	1: 
	1_A7: 1236882
	2_A7: 7411
	3_A7: 
	4_A7: 1244293
	5_A7: 1400
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 1400
	10_A7: 1245693
	11_A7: 887056
	17_A7: 1127398
	12_A7: 5809
	18_A7: -468
	13_A7: 68757
	19_A7: 117827
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 165776

	2: 
	1_A7: 1144975
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 1144975
	5_A7: 2105
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 2105
	10_A7: 1147080
	11_A7: 815933
	17_A7: 1041113
	12_A7: 4064
	18_A7: -
	13_A7: 67711
	19_A7: 105967-
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 153405

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: en ons Jaarverslag 2021:http://merelfoundation.nl/wp-content/uploads/2022/07/2022-02-10-MF-Jaarverslag-2021-was-getekend.pdf
	knop: 




