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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bijzonder Jeugdwerk
1 7 1 1 9 6 0 0

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

Meester de Jonghlaan 4, 5753 RR Deurne

Telefoonnummer

0 4 9 3 3 1 2 5 8 9

E-mailadres

info@bj.nl

Website (*)

www.bijzonderjeugdwerk.nl

RSIN (**)

8 0 8 5 3 2 7 8 9

Aantal medewerkers (*)

1 8 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.E.M. Tijhuis

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.L.M. Hendrikx

IB 113 - 1Z*1FOL

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Stichting Bijzonder Jeugdwerk wordt bestuurd door Stichting VIGO.

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

De Stichting is een (jeugd)zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van
goede (jeugd)zorg. Onder goede (jeugd)zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die
in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliënt/patiëntgericht wordt verleend en die
afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt/patiënt.

(*) 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?

Bijzonder Jeugdwerk is er voor jongeren en jong volwassenen die in lichte of ernstige
mate zijn vastgelopen in hun ontwikkeling met (ernstige) gedragsproblemen tot gevolg.
Bijzonder Jeugdwerk gelooft in het vermogen van deze jongeren zich te ontwikkelen en
belooft hen een aangepaste, eigentijdse en inspirerende ontwikkel- en
behandelomgeving.
Bijzonder Jeugdwerk biedt deze jongeren en jong volwassenen, afhankelijk van de
ernst van de problematiek, de mate van zelfstandigheid en de thuissituatie,
generalistische en specialistische behandeling en ondersteuning, waar mogelijk
ambulant en zo nodig residentieel. Voor residentieel is er sprake van 24 uurs zorg.
Onze ambulante zorg vindt plaats op kantoortijden, m.u.v. onze crisiszorg.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijzonder Jeugdwerk wordt met name bekostigd door gemeentes vanuit de Jeugdwet
(inclusief Gesloten Jeugdzorg) en WMO.

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie hiervoor de 1e paragraaf hierboven.
Er is sprake van een stichting, al het opgebouwde vermogen blijft binnen de stichting
en wordt niet uitgekeerd. Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

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

https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/folders-en-jaarverslagen/

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).

Het beloningsbeleid bij Stichting Bijzonder Jeugdwerk is conform de CAO Jeugdzorg.
Voor het statutair bestuur en leden van het beleidsbepalende orgaan geldt de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (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.

Voor de activiteiten verwijzen wij naar de onderstaande link.

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

https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/wp-content/uploads/2021/0
https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/wp-content/up5/jaarcijfers-202_54592800-1.pdf
loads/2021/05/jaarcijfers-202_54592800-1.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

Immateriële vaste activa

€

82.663

€

121.738

Materiële vaste activa

€

4.854.800

€

4.641.125

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+
4.937.463

€

+
4.762.863

2.523.023

€

Eigen vermogen

€ 10.247.588

€

9.001.631

Voorzieningen

€

1.038.055

€

1.284.550

Langlopende schulden

€

325.960

€

547.480

Kortlopende schulden

€

5.546.129

€

2.955.422

Totaal

€ 17.157.732

568.279

€
9.697.246

€

+

8.457.941

+
€

9.026.220

+

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

€

€ 12.220.269
Totaal

31-12-2020

€ 17.157.732

+
€ 13.789.083

+

Voor een nadere toelichting bij de balans verwijzen wij naar de jaarrekening 2020.

+
€ 13.789.083
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

17.572.355

€

16.116.874

Subsidies

€

1.401.276

€

2.634.520

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.527.947

€

1.037.383

Som der bedrijfsopbrengsten

€

20.501.578

€

19.788.777

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

20.501.578

€

19.788.777

Personeelskosten

€

14.968.886

€

14.225.433

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

422.117

€

472.608

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

3.861.991

Som der bedrijfslasten

€

19.252.994

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.627

Resultaat

€

1.245.957

Totaal baten

Lasten

+

+

€

3.720.967

€

18.419.008

€

-20.830

€

1.348.939

+

+
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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.

Voor een nadere toelichting bij de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de
jaarrekening 2020.

https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/
https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/J
Jaarrekening-2020-Stichting-Bijzonder-Jeugdwerk.pdf
aarrekening-2020-Stichting-Bijzonder-Jeugdwerk.pdf

Open

