Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Van Kleef Instituut
2 4 3 5 2 6 1 2

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

Delftse Poort, Weena 505, 3013 AL Rotterdam
0 1 0 2 6 8 0 6 5 4

E-mailadres

info@vankleefinstituut.nl

Website (*)

https://www.vankleefinstituut.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 7 1 1 5 9 2

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
2 , 8
0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. Verkade

Secretaris

Vacant

Penningmeester

A. van Duijn

Algemeen bestuurslid

A. Bandel

Algemeen bestuurslid

F.A. van der Sloot

Overige informatie
bestuur (*)

H. van den Berg, A.L.R. de Jongh, A. Veldhof

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het Van Kleef Instituut is een kennis- en inspiratienetwerk waarin zorgorganisaties
samenwerken aan de ontwikkeling, inspiratie en ondersteuning van verpleegkundigen
en verzorgenden. Door samen te werken en te leren, kennis en ervaringen te delen en
nieuwe tools en werkwijzen te ontwikkelen, werken we actief aan het verbeteren van
de kwaliteit van zorg en het stimuleren van werkplezier. We doen dit door
praktijkgericht (actie-)onderzoek, innovatieve projecten, kleurrijke bijeenkomsten en
toolontwikkeling.

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?

We werken vanuit de actualiteit en de gezamenlijke vragen van onze kernpartners.
Daarbij zoeken wij actief de samenwerking met beleidsmakers, opleiders,
leidinggevenden en zorgverleners, zodat wij aanvullend en stimulerend zijn op waar de
kernpartners zelf aan werken. Daarnaast betrekken we onderwijs- en kennispartners
en diverse experts bij de projecten, onderzoeken en bijeenkomsten die wij
organiseren. Zo fungeert VKI als een lerend netwerk voor en met haar (kern-)partners.
Wij bieden de volgende activiteiten en ondersteuning:
- Onderzoek en projecten
- Bijeenkomsten, workshops, netwerken en conferenties
- Praktische kennis en tools voor de zorgpraktijk
- Advies over ontwikkelvraagstukken.
Hoofdlijnen van het beleidsplan gaan over het ondersteunen en inspireren van
verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg bij: (het ontwikkelen van)
leiderschap, samenwerken met informele zorg en het ondersteunen van
persoonsgerichte en complexe zorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- Bijdragen kernpartners
- Subsidiegelden
- Projectgelden
- Donaties
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Algemeen (vervolg)
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).

- (Praktijk-)Onderzoek en projecten
- Bijeenkomsten, workshops, netwerken en conferenties
- Praktische kennis en tools voor de zorgpraktijk
- Advies over ontwikkelvraagstukken.

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

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

Open

Directeur en medewerkers van het Van Kleef Instituut worden beloond volgens de
geldende afspraken in de CAO VVT, verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg.
Bestuurders van het Van Kleef Instituut werken onbezoldigd.

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.

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

https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2022/09/2
021_Jaarbericht.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

0

Continuïteitsreserve

€

275.000

€

207.649

Materiële vaste activa

€

€

0

Bestemmingsreserve

€

175.987

€

181.665

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

11.990

€

+
€

697.983

+
709.562

+
Totaal

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

€

753.447

€

+

202.634

+
€

653.621

591.948

11.579

€

753.447

202.634

€

€
741.457

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

99.826

Totaal

€

753.447

+
€

709.562

€

117.614

€

709.562

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

501.425

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

494.792

+
0

+

+

€

501.425

€

494.792

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

120.966

€

116.898

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.664

€

16.042

Personeelskosten

€

271.808

€

267.484

Huisvestingskosten

€

18.930

€

17.227

Afschrijvingen

€

€

297

Financiële lasten

€

1.410

€

376

Overige lasten

€

24.974

€

19.353

Som van de lasten

€

439.752

€

437.677

Saldo van baten en lasten

€

61.673

€

57.115

Som van de baten

Lasten

+

+
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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://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2022/09/1_Jaarrekenin
g-2021-Stichting-van-Kleef-Instituut-1652254713418-definitief.pdf

Open

