Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Intervence

Nummer Kamer van
Koophandel

2 2 0 5 1 8 6 9

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

Roozenburglaan 89, 4337 JB Middelburg

Telefoonnummer

0 1 1 8 6 7 7 6 0 0

E-mailadres

info@intervence.nl

Website (*)

www.intervence.nl

RSIN (**)

8 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevr. S.H. Kamermans (directeur-bestuurder)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Samenstelling Raad van Toezicht: https://www.intervence.nl/over-ons/organisatie/

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

Ieder kind veilig!

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Onze kerntaak:
- kinderen beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd;
- gezinnen met problemen ondersteunen en te versterken;
- en regie te voeren over hulpverlening.

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

De werkzaamheden worden uitgevoerd als de veiligheid van kinderen ernstig worden
bedreigd en de ouders kunnen of willen niet meewerken om dit te verbeteren. De
Kinderrechter kan dan een maatregel opleggen. Als gecertificeerde instelling voert
Intervence deze maatregel(en) uit, dit zijn: .
Ondertoezichtstelling (OTS): het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en
ontwikkeling van het kind.
Voogdij: het realiseren van een stabiele, duurzame en voor de ontwikkeling van de
jeugdige, optimale opvoeding.
Jeugdreclassering: het voorkomen van recidive en het realiseren van een
gedragsverandering bij de betrokken jongere.
Preventieve jeugdbescherming: zonder uitspraak van de kinderrechter en ter
voorkoming daarvan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financieringsstroom: Jeugdwet

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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het het borgen van kwaliteit van de
uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en het voldoen aan de eisen
voor het uitvoeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

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

https://www.intervence.nl/over-ons/publicaties/

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).

Voor werknemers is de CAO Jeugdzorg van toepassing. De Directeur-bestuurder is in
dienst van de Stichting. Hiervoor gelden de bepalingen zoals vastgelegd in de CAO
Jeugdzorg, in samenhang met het bezoldigingsmaximum zoals vastgesteld aan de
hand van de klasse indeling zoals vastgesteld conform de WNT.

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.

Zie voor de uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording het jaarverslag en
jaarekening op www.jaarverantwoordingindezorg.nl

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

Voor de Raad van toezicht gelden de bepaling zoals vastgelegd in de Statuten. De
bezoldiging wordt vastgesteld met inachtneming van de richtlijnen van de NVTZ
(Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn).

https://digimv8.desan.nl/archive/search

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

1.243.397

1.296.422

€

+

€

1.243.397

+
1.296.422

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

€

-268.218

€

331.352

Voorzieningen

€

426.340

€

445.620

Langlopende schulden

€

742.173

€

771.236

Kortlopende schulden

€

1.591.958

€

1.869.520

Totaal

€

2.492.253

€

3.417.728

€
€

748.330

730.895

€
500.526

€

+
€

1.248.856

€

2.492.253

1.390.411

+
€

2.121.306

€

3.417.728

+
Totaal

31-12-2020

+

Het financieel jaarverslag is beschikbaar op de volgende website:
https://digimv8.desan.nl/archive/search

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

6.500.054

€

7.310.187

Subsidies

€

606.813

€

839.508

Overige bedrijfsopbrengsten

€

131.301

€

483.089

Som der bedrijfsopbrengsten

€

7.238.168

€

8.632.784

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

7.238.168

€

8.632.784

Personeelskosten

€

5.922.270

€

7.021.908

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

168.265

€

173.334

Huisvestingslasten

€

154.658

€

176.758

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

1.579.768

Som der bedrijfslasten

€

7.824.961

Saldo financiële baten en lasten

€

-12.777

Resultaat

€

-599.570

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.707.517

€

9.079.517

€

-13.037

€

-459.770

+

+
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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.

Het financieel jaarverslag is beschikbaar op de volgende website:
https://digimv8.desan.nl/archive/search

https://digimv8.desan.nl/archive/search

Open

