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Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Bloemfleur

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 0 9 2 3 4 7

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

Veerkade 15

Telefoonnummer

0 6 3 0 2 3 1 9 2 2

E-mailadres

acatorotterdam@gmail.com

Website (*)

www.acatorotterdam.nl

RSIN (**)

8 5 4 2 0 2 2 4 9

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marc van Staveren

Secretaris

Anne Marie Edema

Penningmeester

Daniel Verschoor

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

De Stichting heeft ten doel het inzamelen en beheren van gelden om Acato
Bloemfleur, een centrum waar mensen met autisme, een gemiddelde intelligentie
en een creatief talent de gemogelijkheid geboden wordt zich te ontplooien, mogelijk te
maken alsmede de ervaringen met mensen met autisme en een specifiek talent te
delen met anderen en hierover te publiceren op een website en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe

IB 113 - 1Z*2FOL 

bevorderlijk kan zijn.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 Stichting heeft een dagbesteding Acato waar jongeren met autisme zich
kunnen ontplooien. Deze dagbesteding is elke dag open. Jongeren maken hun
eigen dagrooster en leren onder de hoede van beeldend kunstenaars hun talent
te ontplooien. Ook krijgen ze begeleiding bij de ontwikkeling van de zelfredzaamheid
omgaan met geld, koken, behalen van een diploma, of nemen ze deel aan
muzieklessen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De leerlingen van Acato kopen de lessen in met een persoonsgebonden budget
Daarnaast worden er fondsen geworven voor bijvoorbeeld computers en andere
dure les materialen.

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).

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

PGB's worden besteed aan begeleiding en lessen
Fondsen worden besteed aan materialen zoals computers, aanpassingen pand,
bijzondere cursussen voor onze leerlingen (bijvoorbeeld een fotografiecursus bij
NCOI) en incidenteel extra scholing van de medewerkers.
De Stichting heeft geen vermogen.

https://www.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

Open

03 van 06

1

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

Bestuur en directie ontvangt geen vergoeding
De medewerkers zijn zzp-ers.

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.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020 (*)

€
€

0

0

€

+

€

0

+
0

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

31-12-2021

Eigen vermogen

€

1.510

€

50

Voorzieningen

€

0

€

15.270

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

41.031

€

30.667

Totaal

€

42.541

€

45.987

€
€

35.114

36.582

€
7.427

€

+
€

42.541

€

42.541

9.405

+
€

45.987

€

45.987

+
Totaal

31-12-2021

+

https://www.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

0

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

0

Som der overige opbrengsten

€

3.555

213.223

182.768

€
€

26.481

213.223

€

209.249

3.555

€

5.060

+

+

Overige baten

+

€

388

€

5.448

+

+

€

216.778

€

214.697

Personeelskosten

€

183.981

€

152.849

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

-15.270

€

15.270

Huisvestingslasten

€

25.883

€

19.491

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

20.724

Som der bedrijfslasten

€

215.318

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

+
1.460

€

17.333

€

204.943

€
€

+

+
9.754
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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.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

https://www.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

Open

